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APRESENTAQAO

Apresento o relatorio de auditoria no setor de almoxarifado da CMJ, que trata
dos exames realizados sobre procedimentos e controles adotados para os

materiais de consumo, praticados no periodo de janeiro a abril de 2018.

OBJETIVO

1. O trabalho foi realizado com estrita as Normas Brasileiras de Auditoria
aplicaveis ao Setor Pflblico, nos termos da IN SCI n° 00212017 e atendimento a
Iegislagao vigente. Nenhuma restrigao foi imposta quanto ao prooedimento
reatizado consideradas necessaria nas circunstancias apresentadas, utiIizando-
se das técnicas de auditoria, em sintonia com a metodologia adotada pelo
referido Orgao de Controie lnterno da Camera Municipal.

2 . O objetivo do exame é avaliar os controles internos adotadas pelo setor de
Almoxarifado, fundamentais para verificar a regular apticaoao dos recursos
pflblicos, de modo a diminuir a possibilidade de incorregoes efou atos de
improbidade, contemplando os seguintes topicos:

- Confronto entes as quantidades fisicas de estoque e as cadastradas no
almoxarifado de 01/01.12018 a 30.*'04!2018, 12% (doze por cento);

o Segregagéo de fungao para as atividades de Almoxarifado;
o Controles adotadas para 0 pedido de material e a entrega no setor

requisitante; e

o Condigoes fisicas das instalagoes para recebimento, contagem, guarda e
distribuigao de materials.

ll — TECNICAS DE AUDITORIA UTILIZADAS

3. Para obter as evidéncias adequadas para a conclusao dos trabalhos, e com
base na IN SCI n° O02/2017, foram utilizadas as seguintes téonicas de auditoria:
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- lndagagéo Oral (Entrevista);

0 Analise Dooumental;
o Exame de registros (sistema de almoxarifado); e

o lnspegao fisica e oorrelaoao das informaeoes obtidas.

111- RESULTADO oos EXAMES

co1~isTA<_;Ao 01;

Diferenoas levantadas entre estoques (inspeoao fisica) e o registrado no sistema
ole almoxarifado e os Relatorios de Movimentagao mensal de Almoxarifado

distintos entre o Razao Contabil do Sistema de Contabiiidade.

4.1. Em inspegao fisica no almoxarifado, foi verificado divergénoias entre o
estoque fisico e o registrado no sistema de almoxarifado, os itens verificados
séo:

item I Material UN. Estoque Estoque
Contabil Fisico

Valor
Global

O01 Papel A4 um 14 I74 I 1054,04
002 Agua mineral 500 ml UN I 800 468 458,64

I O03 Manteiga 500 gramas um lss 0 - 1.595,26
004 I Copo desc. 50ml of 100 un. PCT ‘ 494 640 1315,20

Cloro 2 Litros UN 122 102 602,70
Esponja UN 20 36 35,95

I 005
006
007 Capa de proo. Rosa UN 1000 1000 1.369,23
O08 Papel higiénico 60M PCT 1 90 166 l 909,68
009 Agua mineralfgas UN 158 ‘O l - 74,82

(Valor Total 6346,04
Valor Global em Estoque

"8/in Analisado
8453,84
12

Quadro 1: Estoque fisico x Sistema de Almoxarifado

OBS: OS VALORES APRESENTADOS FORAM SOMENTE DOS ITENS
ANALISADOS.
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4.2 — Houve divergéncia de 8 dos 9 itens examinados, ou seja, em 89% (oitenta

e nove por cento) do total. Apesar disso a diferenga significativa esta em 5 dos
10 itens analisados, onde os estoques fisicos a menor perfaz 0 total de R$
1.971 ,02 (hum mil, noveoentos e setenta e um reais e dois centavos).

4.3 - Estrai os dados oontabeis dos materials de oonsumo em estoque, obtendo

os seguintes valores:

Conta Contabil I Sistema Almoxarifado I Sistema de Contabilidade I
Material de Consumo ‘ 9.692,91 ‘ 9.692,91
115610100000
Generos alimenticios 3.589,85 3.589,85
115610200000 1 I
Autopeoas 1 - 1 -
1 1561 010000
Materiais graficos 2286,70 2.286,70

I 115610600000 I
Material de expediente 4.522,83 4.522,83
1 1561 070000
Total I 20.092,29 I 20.092,29

Quadro 2: Sistema de Contabilidade x Sistema de Almoxarifado

CAUSA:
Fragilidade dos estoques intemos dos registos em almoxarifado fisico.

JUSTIFICATIVA:

4.4 — Em resposta os OF. 018/2018lC| da Camara Municipal a Gerente de
Almoxarifado justifioou que as duas servidoras sao dao entradas e saidas de
materials, mediante apresentagao das notas fiscais de entra e saida atraves dos
pedidos de requisioao emitido pelos setores, informa aincla que muitas sao
expedidas de forma errada pelos setores prejudioando assim a sua identificaoao.

4.5 - Destacou que falta espaoo fisico para atender as necessidades do setor de
almoxarifado para um maior controle dos estoques, informando que os mesmos
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sao acondicionados em locais onde os funcionarios tém acesso, como a
geladeira, sotao e arquivo.

ANALISE DA JUSTIFIVATIVA

4.6 — Preliminarmente oausa estranheza o setor de almoxarifado nao conseguir
controlar as saidas de seus estoques uma vez que o periodo analisado nao
houve entradas de materials de consumo com estoque por um periodo superior
a 2 (dois) meses. A contagem efetuada pela auditoria no quadro 1 é a realidade
do estoque por ooasiao da inspeoao fisioa, nao cabendo a este refazer uma
recontagem e sim localizar a dooumentagzao que deu suporte a saida de material
que justificassem divergéncias, ainda mais por se tratarem de material de
oonsumo exclusivos de copa e cozinha, géneros alimenticios, material de
expediente e higiene e limpeza.
4.7 — Saliento ainda que a falta de informaoao no pedido de requisigao dos
diversos setores desta Casa de Leis, vem prejudicando o andamento das
atividades do almoxarifado.
4.8 - A justifioativas apresentadas expos as necessidades do setor e que la
protooolou pedido ao Presidente oonforme Of. N° 00582017, e reiterando o
pedido em resposta ao ofioio n° 018/2018-CI, sendo aceita as justifioativas
realizadas pela Gerente.

RECOMENDAQAO 01:

01 - Seja realizado um novo inventario de maneira imediata e urgente para
apurar as divergéncias de saldo do inventario fisioo e o sistema de almoxarifado.
O2 - Trooar a Feohadura da porta do almoxarifado, deixando uma chave com a
Gerente de almoxarifado e uma oopia com a auxiliar, evitando assim a
distribulgao desordenada de todos os materiais.

CONSTATAQZIO 02:
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Segregaoao de funoao para as atividades de Almoxarifado.

CAUSA:

O setor de Almoxarifado possui 2 servidores para atender a demanda de
almoxarifado.

JUSTIFICATIVA:

4.9 - O setorde almoxarifado possui 2 (dois) servidores para atender a demanda
de entradas e saidas de almoxarifado, sendo sobe responsabilidade direta da
Gerente de Almoxarifado e sua auxiliar.
4.10 - Os dois servidores ainda sao responsaveis em reoeber mercadorias e
prooeder com os langamentos de entrada e saida de matérias em estoque.

ANALISE DA JSUTIFICATIVA:

4.11 — Em que pese a justificativa esclarecer as razoes para eventuais aoumulos
de atividade de reoebimento, entrada e saida de materials do sistema
informatizado, nao elide o fato de que o controle do sistema e dos bens publicos

nao esta adequaclo.
4.12 - Para enfatizar a importénoia da segregaoao de funooes no controle interno
da administraoao publioa, transoreve-se o seguinte texto:

“Entenole-se por segregagao ole fungoes a separagréo das atividades
de execugéo das do controle em atendimento ao lama “quem faz nao
controla". Assim, ninguém pode tar o controle complete de uma
transagéo, sob pena de causar vulnerabilfdade no sistema.
A independéncfa esrrutural requer uma separagao de fungoes de tai
forma que os registros existantes, fora de cada departamento sirvam
como controle das atividades, dentro do departamento
(FILHO, Aniénio Jose. p. 94, 2008).
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4.13 — Para evitar a perpetuaoao de erros, seja ele por fraudes ou erros

materiais, torna-se neoessario a separaoéo de funofies, ja que um ato realizado

por um determinado servidor, sera revisado por outro, em uma fase posterior.

RECOIIIIENDAQAO 02:
01 - Exeoutar a plena segregagao de funoao, de modo de o servidor que quem
recebe nao cadastre os materials (nota fiscal), e quem oadastrou nao efetue a
balxa no sistema de almoxarifado (baixa por requisioéo).

CONSTATAQAO 03:

Controles adotadas para o pedido de material e a entrega no setor requisitante.

CAUSA:

Servidores solioitam requisioao de materials sem a devido preenohimento da
requisigao, nao sendo possivel a identifioaoao de balxa entre os pedidos de
requisioao e as baixas do sistema de almoxarifado.

JUSTIFICATIVA:

4.14 — Segundo informado no oficio n° 00412018 a falta de informaoiies nos
pedidos de requisiooes por parte dos setores acaba difioultando a identifioaoao
da balxa, vem prejudioando suas atividades.

ANALISE DA JUSTIFICATIVAI

4.15 - Muito embora o setor tenha justifioado a falta de informaoao para que
seja evidenciado a balxa de acordo com 0 pedido na requisioéo, com o intuito de
maior controle por parte do setor, nao faz sentido efetuar balxa sem a
documentaoao adequada.

8
Rua Constanta Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - Teletax (0xx27) 3769-1414

CNPJ: 31.787.9221'0001-14, EMAIL: cmjaguare@gmaiI.oom
._ IJ.



Camara Municipal de Iaguaré
Estado do Espirito Santo

Palacio Legislativo “Eugenio Salvador"

4.16 - Apos a analise da audltoria flcou evidenciado que existem balxas sem
pedidos de requlsloao, que muitas vezes 0 pedido da balxa nao é na mesma data
da requisicao, dlficultando assim sua ldentlficacao.
4.17 — A sugestao de mudanca no modelo de requlsicao sugerido pelo setor é
cle grande valia pols a mesma podera montar um modelo de acordo com a sua
necessidade.

RECOIIIIENDACAO 03:

01 — As notas de requisicoes expedldas pelos diversos setores da Camara
devem ser anexadas junto com a balxa do sistema de almoxarifado para uma
maior ldentlficacao e controle interno.
02 — A balxa seja realizada no mesmo dia do pedido da nota de requisicao, para
controle dos saldos de estoques.
03 — Promover alteracéo na IN SCALM N° 001/2017 — do setor de almoxarifado
para uma melhor adequacéo no pedido de requlsicao emitidos pelos diversos
setores da Camara Municipal.

CONSTATACAO 04:

Condiooes fislcas das instalaooes para receblmento, contagem, guarda e
dlstrlbuicao de materials.

CAUSA:

Fragilidade na adequacao do espaco fisloo as atividades de receblmento e
estocagem de material.

JUSTIFICATIVA:

4.18 — Segundo informado na entrevlsta, o espaco utilizado para
armazenagem/estocagem de material nao esta do aoordo pols, ele necesslta de
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espaco para receblmento e oonferencla de material, uma vez, que a Camara
Municipal nao possui, diz ainda que o ideal serla a construcao de um novo
espaco para atender a demanda.
4.19 — A Chefe do almoxarifado salienta ainda que existe um comodo na parte

de tras do prédlo para armazenar parte dos materials e que as condlcoes de
estocagem também séo bastante precarlas.

ANALISE DA JSUTIFICATIVA:

4.20 — A auséncla de espaco na Camara para armazenagem e estocagem de
material nao exime a responsabilidade da gerencia cle almoxarifado, dlsposto
pela IN SCALM N° 001/2017.
4.21 - Apesar das lnformaooes apresentadas, o fato que 0 mesmo espaoo fislco
para receblmento armazenagem (para alguns) materials esta sendo utilizado,
permanece.

RECOMENDACAO 04:

01 - Seja construido um espaco fislco anexo ao edificio ocupado pela Camara
Municipal para o armazenamento, receblmento, entradas (nota fiscal de
material), saidas (baixas de material), para tender a demanda de almoxarifado,
uma vez que, a Camara nao possui uma estrutura aproprlada.

,-

CONCLUSAO

4.22 — O exame realizado no Almoxarifado constatou a necessldade de
aprimoramento dos controles lnternos das atividades. Mais do que lsso, tais
fragilidades podem ter ocasionado prejuizo ao erarlo, que deverao ser
prontamente apurados no caso especifico da constatacao 01, que resultou na
recomendacao 01 e O2.
4.23 - Considerando ainda que a falta de estrutura fisica atrapalha o andamento
das atividades de receblmento e estocagem de materials.
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4.24 - As provldenclas para saneamento das medldas ja provldencladas pelo
setor resulta em mudancas imedlatas de controle, devendo estas serem
cumpridas.
4.25 - As recomendacoes exaraclas objetlvam apurar posslvels danos ao erarlo,
assim como evltar futuros erros que resultem em lnconsisténcias ou
lrregularidades, por meio do controle eficaz sobre as atividades de
movimentagao (entrada e saida) de materials em estoques.

A Presldéncla para ciéncla e a Diretoria geral para ciéncia e providenclas.

Jaguare-ES, 06 de junho de 2018.

E; I.l._ If.

Leidlane Morello
Controladora Geral
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