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Parecer Técnico n.º 025/2021 

De: Controladoria do Município de Alto Rio Doce – MG 

Para: Prefeito Municipal de Alto Rio Doce – MG  

          C/C: Secretário Geral 

 C/C: Secretário de Saúde 

 C/C: Diretor de Assistência Social 

 C/C: Diretor de Obras 

Assunto: Auditoria sobre Estoque – UBS’s, Dep. Obras e Dep. CRAS  

Alto Rio Doce, 06 de agosto de 2021. 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Victor de Paiva Lopes,  

Com muito respeito, vimos por meio deste parecer técnico apresentar à Vossa Excelência as considerações 

observadas em auditoria realizada no estoque mantido em paralelo ao Almoxarifado Central do Município. 

Cabe mencionar que a Controladoria Geral do Município, prezando pelos princípios da Administração Pública, 

realiza suas atividades de forma independente, imparcial, transparente, neutra, sem burocracia e sempre em busca da 

qualidade, não deixando de observar a legalidade e moralidade necessária para a melhor utilização dos recursos 

públicos. Também reforçamos que há previsão legal para realizar tais auditorias, uma vez que, conforme versa a Lei 

Municipal n.º 332/2001, art. 3º inciso VIII, entre as atribuições da Controladoria está a de realizar auditorias ... demais 

setores administrativos e operacionais. 

Relatório Técnico 

Conforme determinado pela Lei Municipal n.º 704/2016, há no município um Departamento, sob responsabili-

dade de servidor efetivo e estável, detentor da guarda dos materiais de consumo adquiridos pela Administração. Esses 

itens são gerenciados pelo Almoxarife do Poder Executivo, lotado no setor de Almoxarifado. 

Levando em conta essa questão, a Controladoria Geral realizou em 2020 levantamento de ações e sintetizou 

as mesmas na Instrução Normativa n.º 03/2020, visando estabelecer “NORMA DE PROCEDI-MENTO para as ativida-

des a serem executadas pelo Almoxarife da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce – MG, no âmbito de gestão e controle 

de materiais, peças e equipamentos, e dá outras providencias”. 

Estando superadas as disposições iniciais, a Controladoria tem observado a algum tempo que há estoques 

reduzidos acumulados nos diversos Departamentos e Secretarias da Administração Municipal, sendo esses “controla-

dos” pelos próprios. Foi justificado essa necessidade uma vez que, anteriormente, por não possuir veículos a disposi-

ção para fazer a retirada dos materiais no almoxarifado, bem como redistribuir entre os prédios localizados nas zonas 

rurais, se fazia um estoque maior de materiais nesses locais para evitar o deslocamento excessivo. 

Acontece que, assim como na inspeção realizada anteriormente no local onde funcionava o Departamento de 

Obras, bem como na inspeção realizada na Secretaria de Educação, com Parecer Técnico emitido sob n.º 021/2021, 

conforme mencionado na conclusão, viu-se a necessidade de realizar inspeções nos demais departamentos que tam-
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bém possuem “almoxarifados paralelos”, a saber: UBS’s Croatas e Xopotó (Florestal), Departamento de Obras e De-

partamento de Assistência Social. Optou-se por realizar tal auditoria de forma inopinada, buscando evitar que se mas-

cara-se uma possível irregularidade. Assim, formou-se a equipe para tal inspeção, sendo esses: 

• Anderson Adriano Vieira – Controlador Interno e Auditor Interno do Processo 

• Gizele Catarina Vieira – Controlador Interno 

• Carolina Ap da Silva Costa – Almoxarife 

No dia 30/07/2021, a equipe se deslocou seguindo o roteiro: Departamento de Obras, Departamento de As-

sistência Social, UBS Xopotó (Florestal) e, por fim, UBS Croatas. Foi utilizado o Check List de Auditoria (Anexo I) para 

normatizar a forma de execução das atividades. Para efeitos de melhor organização, iremos explanar as irregularida-

des que encontramos em cada área, separadamente. 

• Departamento de Obras 

No Departamento referido, o servidor Leandro Gonçalves Machado acompanhou a equipe. Seguindo o roteiro 

pré-estabelecido, encontrou-se as seguintes irregularidades: 

▪ No local onde se encontram os alimentos não há controle de acesso, porém é 

um local seguro, com trancas. – Risco Baixo; 

▪ No local onde se encontram as ferramentas e materiais de consumo não foram 

identificados segurança (trancas confiáveis), correndo risco de arrombamento 

por terceiros. – Risco Alto; 

▪ Não há controle de entrada e saída bem definido dos materiais de consumo 

(materiais de limpeza, café, açúcar, copo descartável, etc.). Embora se anote 

a saída de alguns materiais de limpeza, não é colhida a assinatura do receptor 

desses materiais. – Risco Médio; 

▪ O local onde são armazenados os materiais de consumo não é protegido con-

tra chuva (problemas nas telhas e janelas), bem como há riscos visíveis de 

desabamento do local. – Risco Alto; 

▪ Apesar de haver no local um estoque pequeno, não há separação e distribui-

ção dos materiais por data de validade. – Risco Alto; 

▪ O local não é limpo e nem organizado. – Risco Médio; 

▪ Os poucos documentos que existem referente a distribuição dos materiais não 

estão organizados, dificultando a inspeção por outros. – Risco Médio; 

▪ Não há controle de reposição de materiais de consumo. Não há parâmetros 

para determinar que materiais precisam para compor o estoque mínimo e má-

ximo. – Risco Alto. 

 

• Departamento de Assistência Social 

No Departamento referido, a servidora Sibele Maria de Oliveira Teixeira e a Diretora do Departamento Dirce 

Alves Antunes acompanharam a equipe. Cabe mencionar que os materiais não são armazenados todos no mesmo 

ambiente, sendo armazenados em vários anexos. Isso justifica uma possível pontuação divergente (por exemplo, Con-

forme e Risco Alto). Seguindo o roteiro pré-estabelecido, encontrou-se as seguintes irregularidades: 

▪ Há um controle básico dos materiais que entraram e saíram, mas foi identifi-

cado que não há o registro completo de todas as saídas, fragilizando o con-

trole quanto a representação da realidade. Sobre o controle de estoque, cla-

ramente há uma diferença entre o registrado e o real. – Risco Alto.  

▪ No local onde ficam armazenados os alimentos são passíveis de entrada de 

pragas, insetos, sendo visível inclusive mecanismos para captura desses 

(cola-rato) – Risco Alto. 
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▪ Embora alguns materiais estejam sendo observados quanto a distribuição por 

data de validade, no geral não há separação e distribuição seguindo o mesmo 

critério, inclusive há alguns materiais já vencidos. – Risco Alto. 

▪ Materiais de limpeza estão colocadas diretamente no piso. – Risco Baixo. 

▪ Foi solicitado a Diretora do Departamento prateleiras para armazenamento, 

porém, feito de forma verbal. Aparentemente não foi repassado tal necessi-

dade a Adm. Pública. – Risco Alto. 

▪ Não é controlado quais as necessidades reais do Departamento, sendo soli-

citado materiais que já possuem em grande quantidade no estoque. – Risco 

Alto 

 

• UBS Xopotó (Florestal) 

Na Unidade Básica de Saúde referida, a servidora Conceição Dias Peron, técnica de enfermagem acompa-

nhou a equipe. Cabe mencionar que os materiais não são armazenados todos no mesmo ambiente, sendo armazena-

dos em vários anexos. Seguindo o roteiro pré-estabelecido, encontrou-se as seguintes irregularidades: 

▪ Embora tenha sido identificado um caixa de medicamentos vencido, foi justifi-

cado que a mesma só chegou a vencer por não ter volume de saída. No geral, 

não haviam materiais em grande quantidade que precisassem ser descarta-

dos por estarem vencidos. – Conforme. 

▪ O local não é arejado, uma vez que manter a janela do local aberta poderia 

facilitar possíveis furtos. – Risco Baixo. 

 

• UBS Croatás 

Na Unidade Básica de Saúde referida, a servidora Raquel Aparecida de Paiva, Enfermeira, o servidor Eltomar 

da Silva Melo, Enfermeiro e o servidor Rafael Guilherme de Sousa, Enfermeiro, acompanharam a equipe. Cabe men-

cionar que possuem 2 equipes que atuam nesta UBS. Os materiais não são armazenados todos no mesmo ambiente, 

sendo armazenados em várias salas distintas. Seguindo o roteiro pré-estabelecido, encontrou-se as seguintes irregu-

laridades: 

▪ No local não há controle de acesso, sendo possível qualquer pessoa entrar 

no local. As janelas são um ponto frágil, pois possuem facilidades para arrom-

bamento. – Risco Médio. 

▪ Não há controle total de materiais, como por exemplo: limpeza, café, açúcar e 

medicamentos que são administrados dentro da UBS. – Risco Alto.  

▪ Apesar de haver no local um estoque pequeno, não há separação e distribui-

ção dos materiais por data de validade. Inclusive, havia materiais com vali-

dade boa juntamente com materiais vencidos ou perto de vencer, no qual a 

distribuição se dá de maneira incorreta (sem priorizar data de validade). Tam-

bém observado que equipamentos de segurança e combate a incêndio podem 

estar com data vencida (não encontrado a data) – Risco Alto. 

Conclusão 

Com base no que foi analisado, entendemos que o Excelentíssimo Senhor Prefeito, deva tomar medidas para 

que sejam seguidas as instruções de forma a se evitar o desperdício de dinheiro público, prezando sempre pela eficá-

cia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, etc.  

Foi confirmado que há distribuído entre os setores de materiais que deveriam estar concentrados no almoxa-

rifado central, o que é ponto de atenção! Não ter contabilização dos materiais que realmente estão disponíveis, bem 
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como a possível falta de gestão desses poderia ocasionar em repetição das cenas encontradas nas inspeções acima 

mencionadas. Não foram auditados os prédios que se encontram em zonas rurais, ou seja, pode ser que a situação 

observada seja ainda pior. 

Assim, para que se solucione essa questão, RECOMENDAMOS:  

Chefe do Executivo: 

• Determinar se haverá a concentração de materiais no almoxarifado central ou se manterá os “almoxa-

rifados paralelos” nos diversos Departamentos e Secretarias (exceção dos medicamentos); 

• Aprovar rotina de inspeção de equipamentos de segurança e combate a incêndio.  

Diversos Departamentos e Secretarias: 

• Caso o Chefe do Executivo opte por manter os “almoxarifados paralelos”, observar a Instrução Nor-

mativa 003/2020; 

• Criar rotina de inspeção dos materiais de equipamentos de segurança e combate a incêndio.  

Diretor do Departamento de Obras: 

• Criar controle de acesso para o local onde ficam armazenados os alimentos; 

• Reforçar a segurança do local onde estão armazenados os materiais de consumo e ferramentas, seja 

contra arrombamentos, ameaças climáticas e/ou desabamento; 

• Utilizar o controle de entrada e saída padrão, emitido pela Controladoria Geral, inclusive para materiais 

simples, como café, açúcar, copo, etc., com assinatura do receptor do material; 

• Observar a data de validade dos materiais, distribuindo-os por tal critério; 

• Manter limpo e organizado o local de armazenamento do material; 

• Manter bem organizados os documentos, afim de que, em uma possível auditoria interna/externa, seja 

possível identificar com presteza os controles existentes; 

• Definir estoques mínimos e máximos de cada material, afim de que se evite desperdício ou falta do 

material. 

Diretor do Departamento de Assistência Social: 

• Utilizar o controle de entrada e saída padrão, emitido pela Controladoria Geral, inclusive para materiais 

simples, como materiais de escritório, com assinatura do receptor do material; 

• Bloquear entradas de pragas e insetos no ambiente do estoque; 

• Verificar se há pragas e insetos capturados pelos mecanismos de captura destes; 

• Observar a data de validade dos materiais, distribuindo-os por tal critério; 

• Reencaminhar aos departamentos competentes quaisquer necessidades de armários/prateleiras/pa-

letes; 

• Definir estoques mínimos e máximos de cada material, afim de que se evite desperdício ou falta do 

material. 

UBS Xopotó (Florestal) 

• Melhorar a ventilação do local, afim de evitar umidades (utilizar ventilador?); 

• Observar possíveis melhorias na proteção das janelas do local de armazenamento, de forma a permitir 

que haja ventilação natural, talvez por gradeamento destas; 

• Definir estoques mínimos e máximos de cada material, afim de que se evite desperdício ou falta do 

material. 

UBS Croatás 

• Criar controle de acesso para o local onde ficam armazenados os medicamentos; 

• Utilizar o controle de entrada e saída padrão, emitido pela Controladoria Geral, inclusive para materi-

ais simples, como café, açúcar, copo, etc., com assinatura do receptor do material; 

• Observar possíveis melhorias na proteção das janelas do local de armazenamento, de forma a permitir 

que haja ventilação natural, talvez por gradeamento destas; 
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• Observar a data de validade dos materiais, distribuindo-os por tal critério; 

• Definir estoques mínimos e máximos de cada material, afim de que se evite desperdício ou falta do 

material. 

Entendemos que essas seriam medidas importantes para a boa exposição dos atos do Poder Público a popu-

lação de Alto Rio Doce – MG. Caso haja necessidade de auxílio para o emprego dessas orientações, a Controladoria 

Geral do Município está à disposição. 

Até o fim do ano exercício de 2021, a Controladoria realizará nova inspeção nos estoques já demonstrados 

nesse parecer e no anterior, buscando evidencias de que foram sanadas as necessidades apontadas. 

Este é o Parecer Técnico, s.m.j. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Anderson Adriano Vieira 

Mat. 1450 

Auditor Interno do Processo 

Controladoria Geral do Município 

Alto Rio Doce – MG  

 

 

 

 

Carolina Ap da Silva Costa 

Mat. 1451 

Almoxarife 

Alto Rio Doce – MG  

 

 

 

 

Douglas Frankley dos S. Pereira 

Mat. 1725 

Controlador Interno 

Controladoria Geral do Município 

Alto Rio Doce – MG  
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ANEXO II – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 1 – Departamento de Obras – Falta de Segurança 
no local se encontram ferramentas 

 
Figura 2 – Departamento de Obras – Local tem falhas na 
proteção contra chuva e riscos de desabamento 

 
Figura 3 – Departamento de Obras – Local não é limpo 
e organizado 

 
Figura 4 – Departamento CRAS – Local de armazena-
mento de cestas básicas é passível de entrada de pragas 

 
Figura 5 – Departamento CRAS – Materiais vencidos. 

 
Figura 6 – Departamento CRAS – Materiais vencidos. 
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Figura 7 – Departamento CRAS – Materiais vencidos. 

 
Figura 8 – Departamento CRAS – Materiais vencidos. 

 
Figura 9 – Departamento CRAS – Materiais de limpeza 
armazenados direto no chão. 

 
Figura 10 – UBS Xopotó – Medicamento vencido. 

 
Figura 11 – UBS Xopotó – Medicamento vencido. 

 
Figura 12 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 
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Figura 13 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 

 
Figura 14 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 

 
Figura 15 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 

 
Figura 16 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 

 
Figura 17 – UBS Croatás – Materiais vencidos. 

 
Figura 18 – UBS Croatás – Utilização de materiais com 
longa data para vencer, enquanto outros estão mais 
próximo do vencimento e ainda estocados. 

 

 


