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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca avaliar as condições de funcionamento do almoxarifado 

da Prefeitura Municipal de Januária, com objetivo de perceber se a situação atual do 

almoxarifado acompanha às normas adequadas, objetivando resguardar, além da preservação 

da qualidade dos materiais as exatas quantidades. O almoxarifado é o setor responsável pela 

guarda e armazenamento de materiais, e produtos de bem e consumo, ou seja, de uso dos 

funcionários. O controle do almoxarifado deve estar ligado de maneira organizada e eficiente, 

para que haja sempre agilidade e praticidade no uso interno dos produtos. 

Para melhor compreensão do tema em questão, convém, conhecermos algumas 

particularidades históricas, bem como, conceituar a palavra (almoxarifado) verificando sua 

importância, uma vez que, normalmente, o primeiro pensamento que ocorre ao se falar de um 

almoxarifado está relacionado a um grande galpão, que na grande maioria são locais 

inadequados. 

] 

 Histórico 

O almoxarifado se constituía em um depósito, quase sempre o pior e mais 

inadequado local da empresa, onde os materiais eram acumulados de qualquer forma, 

utilizando mão-de-obra desqualificada. Com o tempo surgiram sistemas de manuseio e de 

armazenagem bastante sofisticados, o que acarretou aumento da produtividade, maior 

segurança nas operações de controle e rapidez na obtenção das informações. O termo 

almoxarifado é derivado de um vocábulo árabe que significa “depositar”.  

 

 Conceituação 

Almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto 

coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde 

permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, 

equipamentos e disposição interna acondicionados à politica geral de estoque.  

 

1 APRECIAÇÃO DO TERMO ALMOXARIFADO 

 

No entanto, quando se trata de estocagem de materiais , algumas características 

são relevantes, considerando que certos produtos necessitam de tratamento especial, como; 
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espaço, iluminação, temperatura dentre outros. Moura (1997, p.3) define armazenagem como 

sendo: 

Denominação genérica e ampla, que inclui todas as atividades de um ponto 

destinado à guarda temporária e a distribuição de materiais (depósitos, 

almoxarifados, centros de distribuição, etc.) e estocagem, uma das atividades do 

fluxo de materiais no armazém e ponto destinado à locação estática dos materiais. 

Dentro de um armazém, podem existir vários pontos de estocagem. 

 

 

A definição utilizada por Moura (1997) permite o conhecimento mais aberto dos 

termos estocagem e armazenagem, que às vezes, são confundidos. Para o autor, a estocagem é 

uma das atividades da armazenagem. 

Ainda de acordo com Moura, a importância da administração da armazenagem e 

que todo depósito deve ser bem projetado, para que o espaço seja bem utilizado e o material 

possa ser localizado rapidamente. O local é o endereço do material, e como tal, necessita de 

atualização nos controles. O almoxarifado deverá: 

1. Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local 

certo, quando necessário; 

2. Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza; 

3. Preservar a qualidade e as quantidades exatas; 

4. Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição 

suficientes a um atendimento rápido e eficiente. 

 

1.1 Eficiência no almoxarifado 

A eficiência de um almoxarifado depende fundamentalmente: 

1. A redução das distâncias internas percorridas pela carga e do consequente 

aumento do número das viagens de ida e volta; 

2. Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas; 

3. Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica; 

 

1.2 Controle 

Embora não haja menção na estrutura organizacional do almoxarifado, 

o controle deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual seja 

recebimento, armazenagem e distribuição. 

O controle deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se encontram à 

disposição em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas 

e aceitas. 
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1.3 Recebimento 

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega 

pelo fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais é módulo 

de um sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é 

caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os 

estoques físico e contábil. O recebimento compreende quatro fases: 

1ª fase: Entrada de materiais; 

2ª fase: Conferência quantitativa; 

3ª fase: Conferência qualitativa; 

4ª fase: Regularização. 

 

1.4 Armazenagem 

A guarda dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que 

devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições 

físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a 

ordenação da arrumação. 

 

FASES DESCRIÇÃO 

1ª fase Verificação das condições de recebimento do material 

2ª fase Identificação do material 

3ª fase Guarda na localização adotada 

4ª fase Informação da localização física de guarda ao controle 

5ª fase Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento 

6ª fase Separação para distribuição 

 

1.5 Distribuição 

Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação de 

pleno conhecimento entre as partes envolvidas 

 

1.6 Documentos utilizados 

Os seguintes documentos são utilizados no Almoxarifado para atendimento das 

diversas rotinas de trabalho: 
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 Ficha de controle de estoque: documento destinado a controlar manualmente o 

estoque, por meio da anotação das quantidades de entradas e saídas, visando o seu 

ressuprimento; 

 Ficha de Localização: documento utilizado para indicar as localizações, através de 

códigos, onde o material está guardado; 

 Comunicação de Irregularidades: documento utilizado para esclarecer ao 

fornecedor os motivos da devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo; 

 Relatório técnico de inspeção: documento utilizado para definir, sob o aspecto 

qualitativo, o aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor; 

 Requisição de material: documento utilizado para a retirada de materiais do 

almoxarifado; 

 Devolução de material: documento utilizado para devolver ao estoque do 

almoxarifado as quantidades de materiais porventura requisitadas além do necessário; 

 

1.7 Perfil do almoxarife 

O material humano escolhido deve possuir alto grau de sentimento de 

honestidade, lealdade, confiança e disciplina. 

 

2 DIAGNOSTICO 

 

Para levantar a real situação de recebimento, armazenamento e controle dos 

materiais no Município de Januária, elaborou-se o check-list a seguir: 

Secretaria de ________ 

Responsável pelo recebimento: 

Função: 

Tempo de Serviço: 

Vinculo: 

 

1- Há registro e conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos checando os 

itens, unidade e quantidade? 

Sim___ Não___        

Comente:___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- O setor possui local adequado para recebimento e armazenamento dos materiais 

solicitados? 

Sim ___          Não___ 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- Existe controle de requisição para retirada dos materiais? 

Sim ___           Não___ 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Há controle de lote e validade dos materiais em estoque? 

Sim___          Não___ 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- O setor mantém controle de estoque máximo, mínimo e ponto de ressuprimento, como 

meio de orientação e previsão quanto ao consumo e fundamentação dos pedidos de compras? 

Sim ___           Não___ 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Para melhor compressão da estrutura atual, fez-se necessário aplicar o 

questionário acima citado nas seguintes secretarias: 
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1- Saúde; 

2- Educação; 

3- Obras e Transportes; 

4- Esportes; 

5- Cultura, Turismo e Meio Ambiente; 

6- Administração e Finanças; 

7- Planejamento e Tributos; 

8- Assistência Social; 

9- Agricultura. 

 

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Durante 05 (cinco) dias realizou-se visita ´´in loco´´ em cada uma das secretarias 

para aplicação do questionário e registro fotográfico dos locais de armazenamento de 

materiais, segue: 

 

3.1 Secretaria de Saúde 

Atenção Primária  

Responsável pelo recebimento: Maria Eva Batista da Silva 

Função: Agente Comunitário de Saúde 

Tempo de serviço: 08 anos 

Vinculo: Efetivo 

 

Observou-se, que os materiais são armazenados em 04 locais diferentes, sendo 02 

no setor de coordenação da atenção primária, o primeiro localizado no corredor de acesso a 

sala, o segundo localizado em um armário dentro da sala do coordenador. Conforme fotos 

abaixo: 
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                      Figura 1 – Corredor de acesso                Figura 2 – Armário coordenação 

O terceiro local de armazenamento localiza-se no setor de administração, em uma 

sala cedida pelo mesmo. Conforme fotos abaixo: 

            

           Figura 3 – Sala no setor administrativo            Figura 4 - Sala no setor administrativo  

O quarto local de armazenamento encontra-se dentro de um pequeno espaço 

localizado na recepção da secretaria de Saúde. Conforme foto abaixo: 
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              Figura 5 – Espaço na Secretaria de Saúde  

Materiais diversos em contato direto com o piso, sem identificação, falta de 

organização e dificultando o controle de lote, validade e estoque. 

É importante ressaltar que todo material armazenado na atenção primária é trazido 

do hospital, pois é lá que é feito o recebimento por um funcionário responsável pelo setor de 

almoxarifado. A saída dos materiais com destino a atenção primária é feita através de um 

caderno de controle com a assinatura da funcionária responsável. 

 

3.2 Hospital 

Responsável pelo recebimento: Marcos José da Rocha  

Função: Almoxarife  

Tempo de serviço: 05 anos 

Vinculo: Contrato 

 

Observou-se que os materiais são armazenados em 03 (três) locais dentro da área 

hospitalar, sendo o primeiro localizado em uma sala dentro do hospital, onde estão 

armazenados apenas medicamentos de uso hospitalar. Conforme fotos abaixo: 
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                 Figura 6 – Setor de almoxarifado               Figura 7 – Medicamentos  

 

 

O segundo local de armazenamento, localizado também dentro do hospital em um 

espaço cedido pelo setor de Raio-X, materiais estes de uso comum do hospital e atenção 

primária. Conforme fotos abaixo: 

 

             

Figura 8 – Espaço cedido do Raio-X             Figura 9 – Espaço cedido do Rai-X 

 

No terceiro espaço, localizado na área externa do hospital, estão armazenados 

materiais também de uso comum entre o hospital e atenção primária. Conforme fotos abaixo: 
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                  Figura 10 – Local externo nas dependências da área hospitalar 

 

 

                    

      Figura 11 – Materiais de consumo             Figura 12 – Materiais de consumo  

 

Verificou-se que os materiais armazenados no primeiro local estão de forma 

adequada em espaço, iluminação e temperatura. No segundo e terceiro local apresentam 

algumas dificuldades com relação a espaço, iluminação, materiais em contato com o piso, 

falta de paletes e prateleiras. Quanto ao recebimento de materiais, de acordo com o 

funcionário responsável, há registro de conferência quantitativa e qualitativa dos matérias 

recebidos, chegando os itens, unidade e quantidade. O controle de requisição é feito 

manualmente através de cadernos de registro. É feito o controle de lote e validade dos 
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materiais armazenados, por fim, o estoque de medicamentos são analisados semanalmente, 

observando as quantidades máximas e mínimas e os pontos de ressuprimento. 

 

3.3 Secretaria de Educação 

Responsável pelo recebimento: Ednice Alves de Sá Viana 

Função: Aux. de Serviços 

Tempo de serviço: 07 anos  

Vinculo: Efetivo 

 

Verificou-se que os materiais são armazenados em um galpão com uso exclusivo 

da Secretaria de Educação, sendo este, alugado pelo Município. O local possui uma boa 

localização, espaço amplo, com boa segurança, iluminação adequada, um portão de acesso 

que facilita a entrada e saída de materiais. Observou-se ainda, que o local requer uma melhor 

disposição dos materiais armazenados, necessitando de prateleiras para a organização dos 

mesmos. Conforme fotos abaixo: 

 

 

      Figura 13 – Visão parcial do galpão de armazenamento da Secretaria de Educação 
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      Figura 14 – Visão parcial do galpão de armazenamento da Secretaria de Educação 

 

        Figura 15 – Materiais diversos                                     Figura 16 – Materiais didáticos 

 

        Figura 17 – Materiais diversos                                      Figura 18 – Materiais diversos 
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        Figura 19 – Materiais diversos                                      Figura 20 – Materiais diversos 

 

 

Observou-se que há registro de conferência quantitativa e qualitativa dos materiais 

recebidos, chegando os itens, unidade e quantidade, conferindo através da nota fiscal de 

recebimento mediante a presença do funcionário responsável do setor de compras. O local 

atende a necessidade de armazenamento, porém, falta instrumentos ( prateleira, paletes, 

armários) para uma melhor disposição e organização dos materiais armazenados. Existe no 

local, impresso próprio para controle de requisição de materiais, quanto ao controle de lote e 

validade dos materiais, não há uma checagem periódica. O setor não mantém um controle de 

estoque máximo, mínimo e de ressuprimento eficaz com o departamento de compras. 

 

3.4 Secretaria de Obras e Transportes (garagem, rodoviária e obras)  

1 - Setor de garagem: 

Responsável pelo recebimento: Qualquer funcionário do setor 

Função:  

Tempo de serviço:  

Vinculo:  

 

Observou-se que os materiais são armazenados em 02 (dois) locais, sendo o 

primeiro dentro da área administrativa e o segundo ao lado da oficina mecânica. No primeiro 

local são armazenados os matérias de limpeza, consumo e uma prateleira com arquivos. 

Conforme fotos abaixo: 
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            Figura 21 – Sala usada para armazenagem de materiais e arquivo. 

 

                

          Figura 22 – Sala de Arquivos                Figura 23 – Materiais de consumo 

 

No segundo local, ao lado da oficina mecânica encontra-se os materiais utilizados 

no reparo dos veículos. Conforme fotos abaixo: 
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                     Figura 24 – Galpão para Armazenagem            Figura 25 – Galpão para Armazenagem 

                     de materiais para reparo. 

 

        

             Figura 26 – Materiais diversos                           Figura 27 – Área externa do galpão 

 

Verificou-se que não há controle de requisição para retirada dos matérias, não são 

observados o controle de lote e validade dos mesmos. A reposição de estoque é feita 

fisicamente (no olho) sem controle de ressuprimento. Quanto à avalição qualitativa, não existe 

uma exigência para correção dos problemas detectados em relação às inconformidades dos 

produtos. 

 

2- Setor da Rodoviária: 

Responsável pelo recebimento: Dirceu Carvalho Barbosa 

Função: Fiscal 

Tempo de serviço: 25 anos 

Vinculo: Efetivo 



19 

 

Observou-se, que os materiais estão armazenadas no interior do prédio da 

rodoviária. Sendo utilizados somente materiais de limpeza. Conforme fotos abaixo: 

 

Figura 28 – Banheiro desativado, usado para armazenagem de materiais. 

 

Verificou-se que existe um caderno para controle de entrada e saída de matérias, 

não há controle de lote e validade, o setor não mantém controle de estoque máximo, mínimo e 

ponto de ressuprimento, como meio de orientação e previsão quanto ao consumo e 

fundamentação dos pedidos de compras. O local está inadequado para o armazenamento dos 

materiais, sendo que este é um banheiro inutilizado. 

 

3- Setor de Obras: 

Responsável pelo recebimento: Dalgemiro Viana de Matos 

Função: Auxiliar de Serviços Gerais  

Tempo de serviço: 17 anos 

Vinculo: Efetivo 

 

Observou-se que os materiais estão armazenados em uma sala dentro do setor de 

obras. Neste local são armazenados os materiais de limpeza da secretaria e de uso dos 

funcionários nas suas atividades. Conforme fotos abaixo: 
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Figura 29 – Materiais diversos                              Figura30  – Materiais diversos 

   

Figura 31 – Materiais diversos                              Figura 32 – Materiais diversos 

 

Verificou-se que existe conferência quantitativa dos materiais recebidos, o 

controle de requisição de retirada de materiais é feito através de caderno de registro, o setor 
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mantém controle de estoque máximo, mínimo e de ressuprimento feito pelo funcionário de 

forma manual, o local está inadequado para o armazenamento dos materiais, não existe o 

controle de lote e validade dos materiais. 

 

3.5 Secretaria de Esporte 

Responsável pelo recebimento: Leonardo Neves 

Função: Chefe de departamento de esportes e lazer 

Tempo de serviço: 05 anos 

Vinculo: Contrato 

 

Observou-se que os materiais estão armazenados em uma sala dentro da 

secretaria. Conforme fotos abaixo: 

               

              Figura 33 – Materiais diversos        Figura 34 – Materiais diversos  

 

Verificou-se que não há um local adequado para o armazenamento dos materiais, 

o controle de requisição é feito manualmente, sendo que, o setor não mantém um ponto de 

ressuprimento. É feita a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos. 

 

3.6 Secretaria de Administração e Finanças 

Responsável pelo recebimento: Francisco Leãoberto Gomes de Figueiredo 

Função: Assistente administrativo 

Tempo de serviço: 36 anos  
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Vinculo: Estável 

 

Observou-se que os materiais encontram-se armazenados em diversos lugares 

dentro do setor, sendo que em alguns casos, estes materiais armazenados dividem a mesma 

sala de trabalho dos funcionários. Conforme fotos abaixo: 

 

 

                                            Figura  35 e 36 – Materiais diversos e sala de trabalho 

 

 

                                          Figura 37 – Materiais diversos 
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           Figura 38 – Banheiro do setor de uso dos funcionários     Figura 39 – Materiais diversos 

                  

     

                 Figura 40 – Materiais diversos                          Figura 41– Materiais de arquivo  

 

Verificou-se que o setor não possui local adequado para recebimento e 

armazenamento dos materiais de consumo, os registros de entrada e saída de materiais são 

anotados em um caderno, não há controle de requisição, lote e validade. 
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3.7 Secretaria de Assistência Social 

Responsável pelo recebimento: Ana Lúcia Rodrigues A. Rocha  

Função: Assistente Administrativo 

Tempo de serviço: 04 meses 

Vinculo: Efetivo 

 

Verificou-se que os materiais encontram-se armazenados em 03 ( três ) locais, 

sendo o primeiro, na secretaria, e o segundo e terceiro no setor destinado ao funcionamento do 

Bolsa Família. Conforme fotos abaixo: 

 

       

             Figura 42 – Materiais diversos                                 Figura 43 – Material de limpeza 
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             Figura 44 – Materiais de escritório                          Figura 45 – Material de uso culinário 

 

        

            Figura 46 – Materiais diversos                                   Figura 47 – Materiais diversos 
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Figura 48 e 49 – Almoxarifado e arquivo usando o mesmo espaço no setor 

        

                  Figura 50 – Gêneros alimentícios                       Figura 51 – Gêneros alimentícios 
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             Figura 52 – Armazenagem de frios                      Figura 53 – Armazenagem de frios 

  

3.8 Gabinete do Prefeito , Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente e  Secretaria 

de Planejamento e Tributos 

Notou-se que nestas secretarias os materiais são de uso comum, não há uma rotina 

definida de ressuprimento de materiais de limpeza e escritório, alguns materiais quando 

necessários são fornecidos por outros setores e armazenados em pequenos espaços. Conforme 

fotos abaixo: 

          

        Figura 54 – Materiais diversos                 Figura 55 – Materiais diversos 
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3.9 Secretaria de Agricultura 

De acordo com o secretário não há uma rotina de armazenamento de materiais na 

secretaria, informando ainda que, alguns materiais ( canos ) estão armazenados em um espaço 

cedido pelo IDENE, localizado no DER. O mesmo ainda relatou que estes materiais 

necessitam de um lugar mais seguro, pois no local não há vigilância. 

 

4 CONSOLIDADO 

 

Após as visitas “in loco” e aplicação do questionário com registro fotográfico, 

observou-se várias inconformidades em relação ao recebimento, conferência e armazenagem 

dos materiais de consumo do Município de Januária. Diante disso, faz-se relevante pontuar 

algumas questões, que servirão de norte para reorganização do processo: 

 

 Funcionário capacitado – Observou-se que os funcionários responsáveis pelo 

recebimento dos materiais não foram capacitados para exercer de forma eficaz o 

processo de recebimento e conferência dos materiais, em alguns setores, verificou-se 

que há inconformidades qualitativas entre o material licitado, descrito na nota fiscal e 

o material recebido. Na maioria dos setores não há o controle de entrada e saída de 

materiais, seguindo instrumentos como: ficha de controle, ficha de localização, ficha 

de irregularidades, relatório técnico de inspeção, requisição de material e devolução. 

 

 Local de armazenamento – Notou-se que os materiais estão armazenados nos mais 

diversos locais dentro dos setores. São utilizados espaços como: Banheiros de 

funcionários, banheiros desativados, cozinhas, armários de arquivos, salas de trabalho, 

corredores, pequenos espaços com pouca iluminação, ventilação e presença de 

umidade. Materiais estão em contato direto com o piso e empilhados de forma 

desorganizada, não há em alguns setores a divisão dos materiais de consumo. 

 

 

 Informação de localização - Verificou-se que há vários locais de armazenamentos dos 

materiais, o que implica a falta de informação de localização dos mesmos, levando o 

descontrole no ponto de ressuprimento, onde, há materiais em grande quantidade em 

alguns setores e falta destes em outros, causando interrupção de serviços, bem como, a 

perda de materiais pelo prazo de validade, causando prejuízo ao Município. 
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  Distribuição – Avaliou-se que no processo de dispensa dos materiais não há um 

controle efetivo do estoque e da quantidade requisitada, pois, requisita-se além do 

necessário para determinadas áreas, causando um desequilíbrio de materiais entre os 

setores.  

 

 Informação de resuprimento – Constatou-se a falta de um sistema integrado com as 

áreas de contabilidade, compras, que são de fundamental importância do atendimento 

entre o fornecedor, estoque físico e contábil.  

 

5 RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do exposto, o controle interno em posse da situação que se encontra o 

Município de Januária em relação ao recebimento e armazenamento dos materiais, algumas 

irregularidades foram observadas durante a fase do diagnostico situacional realizado por este 

órgão, e ciente que assegurando que o material adequado esteja, na quantidade devida, no 

local certo, quando necessário, impedindo que haja divergências de inventário e perdas de 

qualquer natureza, com o objetivo de preservar a qualidade e as quantidades exatas e 

possuindo instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a um 

atendimento rápido e eficiente, achou-se necessário apresentar a situação atual e sugerir ao 

gestor a implantação de um almoxarifado central no Município. 

O almoxarifado central tem como objetivo buscar a excelência no gerenciamento 

e controle dos materiais armazenados no almoxarifado, visando a otimização quanto ao 

recebimento e distribuição de todos os materiais adquiridos. 

Sendo assim, podemos pontuar alguns benefícios advindos com a implantação do 

almoxarifado central no município de Januária:jç´[0 

 Recebimento: conferência quantitativa e qualitativa dos materiais; 

 Armazenagem: estrutura, normas de estocagem e conservação; 

 Controle de estoque: informatização e relação com o setor de compras; 

 Distribuição: requisição, programação e operacionalização; 

 Entradas e saídas (físicas e contábeis); 

 Cobranças e penalização a fornecedor; 

 Inventários físicos; 
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 Prestação de contas. 

 

6 SUGESTÕES 

 

Sugere-se, portanto alguns pontos para implantação do almoxarifado central: 

 Espaço físico: local seguro, amplo, com iluminação e ventilação 

adequada; 

 Recursos humanos: profissional almoxarife com sentimento de 

honestidade, lealdade, confiança e disciplina; 

 Recursos físicos: Prateleiras porta paletes, paleteira, arquivos, dentre 

outros; 

 Informatização: Programa para o controle de gerenciamento de 

estoques. 

 

Enveredando para o possível local que possa implantar o almoxarifado central do 

município, o Controle Interno, menciona que o galpão que atende a Secretaria Municipal de 

Educação, possa ser analisado para a futura instalação, uma vez que este possui um espaço 

amplo, boa iluminação e segurança, necessitando que se faça algumas adequações. Conforme 

exemplos abaixo: 

 

 

Figura 56: Espaço usado pela Secretaria de Educação 
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       Figura 57: Exemplo de prateleira grandes  - Divisão por secretaria  

 

 

    

Figura 58: Exemplo de prateleira                                     Figura 59: Exemplo de porta pneus 
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       Figura 60: Exemplo de prateleiras de parede 

       

Figura 61: Exemplo de porta paletes                        Figura 62: Exemplo de porta canos, madeiras, tábuas 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa oportunizou conhecer de perto a realidade do processo de 

recebimento, armazenamento e dispensa dos materiais usados no município de Januária, e que 

estes, apresentam inconformidades com as normas exigidas, causando um desequilíbrio entre 

o estoque e o ponto de ressuprimento, o que leva em alguns momentos, a paralização de 

alguns serviços essenciais, como saúde e limpeza urbana, vale ressaltar também o enorme 

prejuízo ao erário público municipal. 

O Controle Interno do município de Januária, tendo em vista os aspectos 

observados, entende-se a necessidade de levar a diante o conhecimento e apresentar sugestões 

ao gestor atual com o objetivo de regularizar a situação. 
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