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APRESENTAÇÃO

A Auditoria no Almoxarifado foi prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2017, resultante

da Matriz de Análise de Processos Críticos da Auditoria Interna, realizada em 2014 e atualizada em 2015, que

definiu os processos ou atividades a serem auditadas. Os critérios determinantes foram a importância dessas

ações para a atividade-fim da Universidade (relevância) e os riscos inerentes (criticidade).

A Divisão  de  Almoxarifado  da  Unipampa  pertence  à  Coordenadoria  de  Material,  Patrimônio  e

Logística (CMPL), na Pró-Reitoria de Administração (PROAD).

A Divisão de Almoxarifado é responsável pelas aquisições e movimentações de estoque da Reitoria.

Existe também uma Unidade de Almoxarifado em cada um dos 10 campi, além do DTIC Alegrete, DTIC Bagé,

PRAEC e PROEXT.

No total, a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA conta com 15 Unidades de Almoxarifado,

porém a única unidade que realiza operações típicas de almoxarifado é a Divisão de Almoxarifado que utiliza

planilhas de controle e informa as baixas para registro na Contabilidade.

1. ESCOPO DO TRABALHO

Conforme delimitado no PAINT 2017, a ação de auditoria teve por objetivo verificar a conformidade e

a operacionalidade do Almoxarifado em relação à legislação aplicada.

2. INTRODUÇÃO

Na introdução deste Relatório, é apresentada a equipe de trabalho; a visão geral do objeto auditado;

a estrutura organizacional; a definição da amostra; os critérios de análise utilizados; as técnicas de auditoria

utilizadas; o volume de recursos auditados; os objetivos e as questões de auditoria; e a avaliação de riscos.

2.1. Equipe de trabalho

Nome Completo Cargo Atividade na Auditoria
Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria
Lisiane Pereira  Motta Auditora Auditora
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2.2. Visão geral do objeto

A Divisão  de  Almoxarifado  é  a  Unidade  Administrativa  subordinada  à  Coordenadoria  de  Material  e

Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração da UNIPAMPA. É responsável pelo controle e movimentação dos bens

de consumo, que são registrados de acordo com as normas vigentes. 

Dentre as atribuições administrativas da Divisão de Almoxarifado está a de efetuar aquisição, manutenção,

controle e desfazimento de materiais de consumo que são de uso comum nas Unidades Acadêmicas e Órgãos

Executivos da UNIPAMPA, bem como normatizar, orientar, acompanhar e fiscalizar a execução destas atividades.

Também é de sua competência elaborar mensalmente o Relatório de Movimentação do Almoxarifado (RMA), o qual

deve ser entregue à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, antes do fechamento contábil, para lançamento

das baixas na conta estoque.

Os  Setores  de  Almoxarifado  das  Unidades  Acadêmicas  e  dos  Órgãos  Executivos  da  UNIPAMPA são

responsáveis pela administração das aquisições de materiais feitas no âmbito de sua Unidade; porém, à exceção da

Divisão de Almoxarifado, as Unidades não realizam todas as operações referentes a estoques, uma vez que os

materiais  adquiridos  são  lançados na  Contabilidade como materiais  de  consumo imediato.  Assim,  mesmo que

alguma  Unidade  de  Almoxarifado  efetue  aquisições  de  materiais  para  serem  consumidos  ao  longo  de  um

determinado período, esses fatos não passam pelo devido registro contábil de entrada e saída na conta estoque. 

O  desempenho  da  Divisão  de  Almoxarifado  tem  início  com  a  elaboração  de  Termos  de  Referência,

atividades de recepção, registro, controle, utilização, guarda, conservação e desfazimento dos bens de consumo da

Instituição, subsidiando a elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais permanentes e para

contratação de alguns serviços de terceiros.

Independentemente do fato de os órgãos públicos não visarem o lucro, a busca por melhorias no processo

e redução nos custos é uma premissa crescente.

O gerenciamento de estoques nas organizações públicas é de muita importância, já que os objetivos estão

voltados para a população. É necessário um bom planejamento e uma correta gerência dos materiais adquiridos.
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2.3. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração – PROAD foi definida pela Portaria 1696/2016 e

está representada na Figura 01: 

Figura 01 – Organograma Institucional 2016 – Pró-Reitoria de Administração – PROAD

Fonte: Adaptado pela AUDIN do Boletim de Serviço UNIPAMPA nº 356 – Edição Extraordinária de 22 de dezembro de 2016.

A Divisão de Almoxarifado desempenha suas funções no prédio 2 da reitoria e conta atualmente com três

servidores. 
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2.4. Definição da Amostra

Na verificação dos dados constantes dos relatórios, foram selecionados, aleatoriamente, três produtos da

planilha gerada pela Divisão de Almoxarifado, para testar a utilização do Custo Médio Ponderado. 

Na visita realizada ao estoque físico, foram selecionados quatro produtos da lista de estoque gerada pela

Divisão de Almoxarifado, para a contagem e conferência com as quantidades constantes no relatório.

2.5. Critérios de análise utilizados

Foram observados os critérios da Legalidade, traduzido na observância de leis e regulamentos aplicáveis, e

da Efetividade, referente à relação entre os resultados observados.

Os  critérios  gerais,  utilizados  para  fundamentar  as  análises  deste  trabalho,  foram  a  observância  das

normas, dos regulamentos internos, dos contratos e da legislação vigente, listados abaixo:

➢ Acórdão nº 5.615/2008 – TCU – 2ª Câmara;

➢ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de

parâmetro  de  validade  a  todas  as  demais  espécies  normativas,  situando-se  no  topo  do  ordenamento

jurídico;

➢ Contrato nº 03/2017 – Almoxarifado;

➢ Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de

bens e serviços comuns, e dá outras providências;

➢ Decreto  nº  5.504,  de  05  de  agosto  de  2005  –  Estabelece  a  exigência  de  utilização  do  pregão,

preferencialmente  na  forma  eletrônica,  para  entes  públicos  ou  privados,  nas  contratações  de  bens  e

serviços comuns;

➢ Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 – Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de

Pessoal da administração pública federal;

➢ Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 – Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal;

➢ Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 – Regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art.

15 da Lei nº 8.666/93;

➢ Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06 de abril de 2001;
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➢ Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988 – Racionalizar com minimização de custos o uso de

material no âmbito do SISG – Sistema de Serviços Gerais;

➢ Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;  

➢ Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

➢ Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui, no âmbito da união, Estados, Distrito Federal e Municípios,

nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

➢ Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Regula o acesso à informação;

➢ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição;

➢ Manual do Almoxarifado – Unipampa;

➢ Macrofunção 02.11.37 – Procedimentos para Constituição e Registro de Provisão;

➢ Macrofunção 02.11.01 – RMA e RMB;

➢ Macrofunção 02.03.42 – Ajuste para perdas estimadas;

➢ Macrofunção 02.03.15 – Conformidade contábil;

➢ NBC T 2 – Da escrituração contábil;

➢ NBC TSP nº 04 de 25 de novembro de 2016 – Estabelece tratamento contábil para estoques;

➢ Portaria  nº  3.530,  de  03  de  dezembro  de  2013  –  Institui  a  Política  de  Segurança  da  Informação  e

Comunicações do Ministério da Justiça;

➢ Resolução  CFC  nº  1.282/2010  –  Atualiza  e  consolida  dispositivos  que  dispõem  sobre  os  Princípios

Fundamentais de Contabilidade;

➢ Resolução UNIPAMPA nº 24/2010 – Aprova o Programa de Capacitação dos Integrantes da carreira do

magistério público superior e do Plano de Carreira dos técnico-administrativos em educação.

2.6. Técnicas de auditoria utilizadas

➢ Amostragem;

➢ Análise documental;

➢ Extração eletrônica de dados;

➢ Inspeção física;
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➢ Realização de entrevistas.

2.7. Volume de recursos auditados

O volume de recursos auditados é R$ 284.947,61, correspondente ao valor total registrado em estoque, de

acordo com o Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA, do mês de junho de 2017. 

2.8. Objetivos e questões de auditoria

O objetivo desta auditoria é analisar a conformidade e a operacionalidade do Almoxarifado. 

As questões de auditoria são:

➢ Os procedimentos para aquisição, manutenção, controle e desfazimento de materiais de consumo estão

adequados? 

➢ A conferência e o controle das entradas e saídas dos materiais no almoxarifado, no âmbito da Unipampa,

são adequados?

➢ O processo de elaboração do Relatório de Movimentação de Almoxarifado é adequado?

2.9. Avaliação de riscos

A avaliação de riscos refere-se à identificação e à análise, pela própria gestão, de ameaças que possam

impactar  de  forma  relevante  o  alcance  dos  objetivos  predeterminados.  Dentre  os  principais  riscos  a  serem

avaliados, destacam-se os seguintes: 

➢ Comprometimento da realização dos objetivos institucionais (estratégico e operacional);

➢ Aquisições de materiais de consumo em desacordo com a legislação (estratégico e operacional);

➢ Controles inadequados nos processos auditados (operacional);

➢ Problemas de comunicação ou de capacitação do pessoal nas áreas auditadas (pessoal).

3. ANÁLISE DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIA DE AUDITORIAS ANTERIORES

Não foram feitas auditorias anteriores
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4. CONSTATAÇÕES

4.1.  Constatação  1  –  Procedimentos  para  aquisição,  manutenção,  controle  e  desfazimento  de

materiais de consumo

A análise efetuada na Divisão de Almoxarifado teve início com a visita para apresentação do projeto de

auditoria,  seguindo-se  o  envio  de  questionários  para  manifestação  dos  gestores  a  respeito  da  estrutura  e

funcionamento do almoxarifado da reitoria e demais unidades da UNIPAMPA. 

Nesta  análise  inicial  verificamos  que  a  Divisão  de  Almoxarifado  possui  manual  próprio,  que  está  em

processo de atualização. Também verificamos a padronização em alguns processos, pois há disponível no site da

UNIPAMPA um fluxo para requisição de material, a ser utilizado por todas as Unidades de Almoxarifado. Conforme

relatado pelo gestor, em resposta à S.A. 41/2017, está em desenvolvimento um novo modelo de fluxo de requisições

de materiais de consumo da Divisão de Almoxarifado, o qual estará presente na próxima versão do Manual.

Em  entrevista  com  os  gestores  da  Divisão  de  Almoxarifado  e  da  Coordenadoria  de  Movimentação,

Patrimônio e Logística (CMPL), constatamos que foi desenvolvido pela  Diretoria de Tecnologia da Informação e

Comunicação  (DTIC)  um  Módulo  de  Almoxarifado  no  Sistema  GURI  a  ser  utilizado  para  registros  das

movimentações de estoques. 

Porém, conforme cópia de documentação de e-mail enviada pelo gestor do Almoxarifado a esta auditoria,

ao ser utilizado o Módulo de Almoxarifado para os primeiros testes, o Sistema apresentou uma série de problemas e

inseguranças, as quais foram relatadas em documento de e-mail pela Divisão de Almoxarifado e enviado ao DTIC.

As questões referiam-se ao gerenciamento das solicitações e requisições de materiais; à possibilidade de geração

de relatórios; à possibilidade de exclusão de requisição de material; à descrição do material a ser adquirido, entre

outras. Em resposta, o DTIC informou que os itens apontados como falhos não constavam da solicitação inicial de

desenvolvimento do sistema. 

Diante disso, o chefe da Divisão de Almoxarifado decidiu pela não utilização do Sistema disponibilizado em

razão das inseguranças relatadas, visto que as informações inseridas no Sistema de Almoxarifado recaem sobre o

servidor, o qual é pessoalmente responsabilizado em virtude da Portaria que o nomeia para o cargo. O sistema, na

versão atual, além de não atender às necessidades do almoxarifado, proporciona o aumento de probabilidade de

erros e falhas nos lançamentos. 
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Nessa ocasião,  diante da necessidade de um maior  controle nos estoques,  foram desenvolvidas pelos

servidores da PROAD algumas planilhas com o objetivo de monitorar as movimentações do almoxarifado. Essas

planilhas são as formas de controle atualmente utilizadas pela Divisão de Almoxarifado. 

Na sequência da análise, verificamos a descentralização no processo, pois cada uma das 15 Unidades de

Almoxarifado tem completa autonomia para fazer suas próprias aquisições de materiais  de consumo, sem que

passe por registro na Divisão de Almoxarifado. 

Além disso,  constatamos que o local  utilizado para guarda dos materiais  de estoques não oferece as

condições adequadas para armazenamento. 

Importante ressaltar a atenção dispensada pela Divisão de Almoxarifado às recomendações da AUDIN,

feitas a partir do Relatório de Auditoria 01/2017 (referente ao Relatório de Gestão 2016), emitido no mês de março

de 2017. Através das análises documentais realizadas, verificamos que algumas das recomendações presentes no

relatório  citado,  a  exemplo  da  implantação  do  custo  médio  ponderado  para  avaliação  dos  estoques,  foram

implementadas.  Ao  realizarmos testes  em três  produtos  escolhidos  aleatoriamente,  da  planilha  de  controle  de

estoque gerada pela Divisão de Almoxarifado, constatamos que atualmente está sendo utilizada a média ponderada

para avaliação de estoques. Assim, atende o que preconiza a Lei 4.320/64 no seu artigo 106, III, reforçado pelo

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP): 

3. IMPLANTAÇÃO DO CUSTO MÉDIO PONDERADO PARA AVALIAÇÃO DE ESTOQUES
Tendo em vista que este assunto vem sendo disciplinado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) e em Macrofunções do SIAFI, de que o método a ser adotado na Administração pública
para  a  avaliação  de estoques é "custo  médio  ponderado",  enviamos este  comunica para  informar  aos
órgãos/unidades que ainda não implantaram sistema de controle para avaliação dos estoques, que adotem
as  providências  necessárias  para  a  implantação  dessa  rotina,  em atendimento  ao  disposto  na  Lei  nº
4.320/64, art. 106, inciso III. 
Transcrevemos alguns procedimentos a serem adotados pelo “Setor de Almoxarifado”:
1. Realizar previamente o inventário dos estoques para implantar a avaliação pelo custo médio ponderado
(nas saídas), que é o método adotado na administração pública […]. 

 

Ainda com referência à implantação das recomendações do Relatório de Auditoria 01/2017, verificamos a

adequação da entrega da documentação do Relatório  de Movimentação do  Almoxarifado (RMA) A Divisão  de

Contabilidade, assunto que também consta do Relatório 01/2017 da AUDIN. Sobre esse assunto, o Ministério da

Educação, através do documento “Procedimentos e orientações referentes ao encerramento do exercício de 2016,

aplicáveis também no decorrer do exercício de 2017”, disponível no Repositório de Arquivos do MEC (RAMEC),

destacou uma série de procedimentos e orientações. Dentre elas, destacamos o que se refere ao controle dos

estoques:

[…]
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2. Encaminhar o “RMA”, mensalmente, à setorial contábil, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês
encerrado,  para  fins  de conciliação  dos  dados  com os  registros  do  SIAFI  e  registro  da  Conformidade
Contábil,  nos termos das Macrofunções 02.11.01 (RMA/RMB) e 02.11.34 (Movimentação e Alienação de
Bens);
3. O não envio do “RMA”, ou o seu atraso, é objeto de registro de ocorrência/restrição na Conformidade
Contábil, de código 302 (falta e/ou atraso de remessa do RMA e RMB);
[…] 

Conforme cópia do livro de protocolo do Almoxarifado, constatamos que, a partir do mês de abril de 2017,

os relatórios passaram a ser entregues dentro do prazo legal estabelecido, possibilitando ao Contador efetuar o

lançamento dentro da competência, sem necessidade de registro da restrição 302 (Falta e/ou atraso de remessa do

RMA / RMB). 

Conforme informações extraídas do SIAFI, segue demonstração no Quadro 01:

A seguir  apresentamos detalhamento  das  constatações  obtidas  por  meio  de  pesquisas  documentais  e

entrevistas realizadas com os gestores da área auditada.

4.1.1 – Falta de controle de produtos prestes a vencer e necessidade de um sistema informatizado

para o almoxarifado

A Instrução Normativa 205/1988 traz orientação a respeito do saneamento de material em estoque:

[…] 
7.2.  O setor de controle de estoques, com base nos resultados obtidos em face da Revisão e Análise
efetuadas  promoverá o  levantamento  dos itens,  realizando pesquisas  junto  às  unidades integrantes da
estrutura do órgão ou entidade, com a finalidade de constatar se há ou não a necessidade desses itens
naqueles setores.

A normativa aborda dois pontos importantes na gestão de controle de estoques: o levantamento dos itens

em estoque e a pesquisa junto às unidades para constatar se há ou não necessidade desses itens. Diante desse

Quadro 01 – Registros da Conformidade Contábil – 1º semestre de 2017

MÊS SITUAÇÃO RESTRIÇÃO
JANEIRO COM RESTRIÇÃO 302,315, 647, 674
FEVEREIRO COM RESTRIÇÃO 302, 603, 674
MARÇO COM RESTRIÇÃO 302, 603, 674

ABRIL COM RESTRIÇÃO 603, 640, 674

MAIO COM RESTRIÇÃO 603, 640, 674

JUNHO COM RESTRIÇÃO 603, 640, 674,  675

Fonte: SIAFI
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entendimento, podemos destacar a importância da prática de revisões periódicas nos estoques a fim de evitar ou

diminuir a possibilidade de perdas.

Na  gestão  do  estoque  não  há  um controle  sistemático  dos  produtos  próximos  ao  vencimento,  o  que

possivelmente ocorre devido às precárias condições de funcionamento do almoxarifado, tanto no que se refere à

estrutura física como funcional e operacional, além do reduzido número de servidores na Divisão de Almoxarifado. A

Administração, ao adotar medidas para cortes de gastos, rescindiu o contrato de almoxarifado nº 041/2014 no dia 21

de junho 2016. A partir dessa data, a responsabilidade pelas entradas e saídas dos produtos do estoque ficou a

cargo do servidor chefe da Divisão de Almoxarifado, que na ocasião era o único servidor do almoxarifado, já que os

demais servidores haviam sido transferidos ou redistribuídos. Somente nos meses de março e agosto de 2017

foram lotados dois novos servidores, respectivamente.

Os produtos entregues no almoxarifado possuem um prazo de validade determinado em sua embalagem,

delimitando o período em que esses podem ser utilizados sem oferecer qualquer risco ou exceção. É necessário

observância e controle desses prazos por parte dos servidores, pois esta ação delimita os produtos que estão

impróprios  para  o  consumo  e  que,  por  sua  vez,  estão  passíveis  de  colocar  em  risco  a  saúde  dos  seus

consumidores, neste caso, os próprios servidores, podendo assim causar ainda mais prejuízos para a Administração

Pública.

A falta de controle dos produtos prestes a vencer pode ocasionar perdas, desperdícios ou até mesmo

aquisições desnecessárias. Um controle eficiente possibilitaria uma melhor tomada de decisões quanto à destinação

e utilização desses produtos. 

Conforme  relato  dos  gestores,  a  verificação  dos  produtos  é  feita  manualmente  pelos  servidores  do

almoxarifado,  quando  há  disponibilidade  de  tempo.  Tendo  em  vista  que,  atualmente,  apenas  um  funcionário

terceirizado desempenha a função no Almoxarifado (contrato de almoxarifado nº 03/2017), a realização desse tipo

de controle torna-se difícil. 

Nesta análise também ficou evidente a necessidade de utilização de um sistema informatizado e com as

funcionalidades adequadas às necessidades do almoxarifado, para otimização e melhoria na gestão dos estoques,

inclusive no que se refere à conferência e ao controle dos produtos estocados.
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4.1.2 – Necessidade de segregação de funções

Sobre a segregação de funções, citamos a Macrofunção do SIAFI nº 020315 (conformidade contábil), que

ressalta: 

8.1.1 a segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno administrativo que separa,
por servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade.

Em simetria com as exposições supracitadas, o Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara, salienta a respeito

do princípio da segregação de funções:

1.7.1. […] consiste na separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização
das operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor. 

De acordo com o entendimento normativo, a produção de informações relacionadas, como a autorização, a

aprovação, a execução, a contabilização e o controle, devem ser efetuadas por diferentes servidores ou setores,

para possibilitar controles mais eficientes por meio de uma espécie de verificação cruzada. 

Na Divisão de Almoxarifado este princípio de segregação de funções não está sendo observado,  pois,

conforme já mencionado, devido ao número reduzido de servidores, o responsável pelo recebimento dos materiais

também realiza o lançamento nas planilhas de controle e a consequente baixa no estoque.

Faz-se necessária a observância do princípio de segregação de funções para uma melhor gestão dos

recursos  públicos,  evitando,  inclusive,  a  perpetuação  de  erros,  já  que  um  ato  realizado  por  um  servidor,

consequentemente, será revisado por outro, em uma fase posterior. 

4.1.3 – Necessidade de planejamento metodológico e de centralização das compras de materiais de

consumo de uso comum

Um dos pressupostos básicos da administração é o planejamento, que deve ser a raiz de toda prática

gerencial. Na Administração Pública o gestor deve pensar antes – prever ações e repercussões, atentando-se para

determinados tópicos, como, por exemplo, a quantidade a ser adquirida, a fim de evitar os gastos desnecessários e

a  má  gestão  de  recursos  públicos.  A prática  do  planejamento  nas  compras  públicas  visa  corrigir  distorções

administrativas  e  facilitar  a  gestão.  O  planejamento  é,  de  fato,  uma  das  funções  clássicas  da  administração

indispensáveis ao gestor.
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De modo exemplificativo, é conveniente abordarmos alguns métodos quantitativos utilizados para previsão

da demanda, conforme apostila Gestão de Materiais, edição 2015, produzida pela Escola Nacional de Administração

Pública (ENAP), que na página 46 traz a seguinte classificação:

Método do último período: de acordo com esse método, o consumo do próximo período é idêntico ao do

período anterior. Assim, se em maio o consumo foi de 200 canetas esferográficas, adota-se como previsão para

junho do mesmo ano a mesma demanda, ou seja, 200 unidades.

Método da média aritmética ou média móvel: de acordo com esse método, o consumo do próximo período é

obtido  a  partir  da  média  aritmética  simples  dos  dados  de  consumo  de  períodos  anteriores,  conforme  dados

exemplificativos do Quadro 2:

Com base nos dados exemplificativos do quadro acima, adotando-se o método da média aritmética para 5

períodos1, a previsão de consumo para o mês de setembro seria calculada da seguinte maneira:

Previsão de consumo para setembro = (29+32+34+41+33)/5 = 33,8 

Neste caso, a previsão de consumo para o mês de setembro seria de 34 unidades, que é o valor resultante

do cálculo arredondado para cima.

Vale lembrar que os métodos citados são apenas exemplos das diversas formas existentes para se calcular

a demanda de um setor. Sendo assim, cada órgão pode adotar para si a metodologia que melhor lhe convier. 

Em  visita  efetuada  ao  estoque  físico,  identificamos  a  existência  de  produtos  de  baixa  ou  nenhuma

demanda, estocados em grandes quantidades. Por isso, chamamos a atenção para a necessidade de adoção de

1 Considera-se, neste caso, apenas os cinco últimos períodos para fins de cálculo.

Quadro 2 – Dados de consumo

CONSUMO

Mês Unidade
Janeiro 28

Fevereiro 28
Março 33
Abril 33
Maio 41
Junho 34
Julho 32

Agosto 29

Fonte: Elaborado pela AUDIN
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um método adequado para cálculo e planejamento das demandas por parte das Unidades de Almoxarifado da

UNIPAMPA,  para  evitar  casos  como  o  ora  relatado,  onde  produtos  encontram-se  estocados  em  quantidades

infinitamente  superiores  às  demandas,  sendo  que  muitos  desses  produtos  nem  mesmo  são  utilizados  pela

Universidade. 

Diante disso, é possível concluir que foram feitas muitas aquisições de produtos sem planejamento e sem a

utilização de metodologia adequada para cálculo da demanda.

 A fim de evitar prejuízos à instituição, é necessário instituir uma metodologia de planejamento a ser seguida

por todas as Unidades de Almoxarifado no momento de efetuarem seus pedidos de compras.

Outro fato a ser destacado na gestão do almoxarifado é a total autonomia de que dispõem cada uma das

Unidades, as quais encaminham seus pedidos de compras diretamente a Divisão de Licitações, sem que a Divisão

de Almoxarifado seja consultada ou mesmo comunicada para fins de registro. 

Identificamos  alguns  possíveis  problemas  nesse  modelo  de  descentralizado  das  compras,  utilizado

atualmente. Existe o risco de duas Unidades solicitarem um mesmo produto, o que incorreria em abertura de dois

processos licitatórios, já que cada uma trata diretamente com a Divisão de Licitações. Sabendo-se que os processos

licitatórios  costumam  ser  onerosos  aos  cofres  públicos  além  de  demandar  tempo  de  trabalho  dos  servidores

envolvidos, materiais de expediente, dentre outros, sugerimos o estudo da possibilidade de centralizar as aquisições

de bens de consumo de uso comum.

Também existe a possibilidade de uma Unidade, por desconhecimento, solicitar a compra de material já

existente no estoque, o que incorreria em gasto desnecessário. Essa distorção seria facilmente corrigida com a

centralização  das  compras  na  Divisão  de  Almoxarifado,  que  verificaria  todos os  pedidos  antes  de  proceder  a

compra.

Destacamos que essa mudança não acarretaria transtornos para as Unidades, pois os produtos adquiridos

são encaminhados para entrega diretamente no local do solicitante. Mudança significativa ocorreria na gestão de

almoxarifado, a qual passaria a ter conhecimento das movimentações efetuadas pelas Unidades, o que possibilitaria

efetuar os lançamentos de forma a englobar todas as movimentações e consequentemente promover um melhor

controle dos estoques. 

 A Instrução Normativa nº 205/1988 orienta em relação às aquisições de materiais:

2.1. É recomendável que as unidades […] centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de
obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras.
 […]
2.4. Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência, no almoxarifado,
do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às necessidades do usuário.
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Assim, entendemos que para uma melhor gestão dos estoques é necessário a centralização das compras

na Divisão de Almoxarifado. 

4.1.4 – Não há definição de datas para realização de inventário dos estoques

Analisando a gestão dos estoques, identificamos uma organização interna dos processos efetuados pelos

servidores da Divisão de Almoxarifado, nos limites da estrutura disponível. Ressaltamos a existência do Manual do

Almoxarifado, documento que estabelece as principais regras e procedimentos a serem observados, conforme a

legislação que rege o assunto. 

Porém,  observamos  que  o manual  não  estabelece  datas  ou  períodos para  inventário  do  estoque.  Foi

realizado apenas um inventário, no ano de 2017, na ocasião da entrada do funcionário terceirizado para exercer a

função no almoxarifado. 

A Instrução Normativa nº 205/1988 esclarece, a respeito do inventário nos estoques:

DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS 
8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados
e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir,
dentre outros: 
a) o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas
instalações de armazenagem; 
b) a análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos
no levantamento físico; 
c) o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques; 
[…]

Devido  à  relevância  do  assunto,  entendemos  que  deve  ser  instituído  no  Manual  do  Almoxarifado  os

períodos em que o estoque passará por inventário.

4.1.5 – Ausência de provisão para perdas em estoque com base em estimativas passadas e de ajuste

para redução ao valor recuperável

O Ministério da Educação, através do documento “Procedimentos e orientações referentes ao encerramento

do exercício de 2016, aplicáveis também no decorrer do exercício de 2017”, disponível no Repositório de Arquivos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

do MEC (RAMEC), destacou uma série de procedimentos e orientações. Dentre elas, destacamos o que se refere

ao controle dos estoques:

[…]
4.  Constituir  provisão para perdas  em estoques,  com base em estimativas  de perdas passadas,  a  ser
registrada na conta retificadora 11591.01.00 - *ajuste de perdas em estoques, de acordo com a Macrofunção
02.11.37 (Procedimentos para Constituição e Registro de Provisão);
5. Constituir ajuste para redução ao valor recuperável de estoques, a ser registrada na conta retificadora
11591.02.00  -  *ajuste  para  redução  ao  valor  de  mercado,  de  acordo  com  a  Macrofunção  02.11.37
(Procedimentos para Constituição e Registro de Provisão);
[…]
6. A não constituição das provisões acima é objeto de registro de ocorrência/restrição na Conformidade
Contábil, de código 625 (falta registro/atualização prov. perdas prováveis);
[…] (grifo nosso)

Nas análises efetuadas na gestão dos estoques não verificamos a existência de provisão para perdas em

estoque com base  em estimativas  de  perdas  passadas  nem de  ajuste  para  redução ao  valor  recuperável  de

estoques. 

4.1.6 – Necessidade de criação e utilização de endereço de correio eletrônico institucional para cada

Unidade de Almoxarifado

O correio eletrônico possui como finalidade permitir a troca de informações relacionadas às atividades entre

os diversos agentes da administração. Apesar de não haver legislação específica regulando o assunto de maneira

específica para as universidades, o governo federal já definiu regras claras para o uso da internet,  através da

Portaria nº 3.530/2013, que instituiu a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC). Destacamos

alguns artigos:

Art.  11.  Os  registros  de  acessos  aos  ativos  de  informação  do  Ministério  devem  ser  preservados  em
conformidade à legislação em vigor.
Art.  12. O conteúdo das comunicações,  mensagens e arquivos,  transitados ou produzidos por  meio do
correio  eletrônico  institucional,  é  considerado  propriedade  do  órgão,  não  sendo  preservada  a
confidencialidade nos casos de violação da legislação em vigor. 

Trata-se de uma normativa que regula o uso da internet no âmbito do Ministério da Justiça do Governo

Federal, porém é de conhecimento geral que os princípios utilizados na Administração Pública aplicam-se de igual

modo a todos os órgãos.

Atualmente, a comunicação virtual entre a Divisão de Almoxarifado e as Unidades é feita através de e-mails

pessoais dos servidores, já que as Unidades de Almoxarifado não dispõem ou não utilizam de endereços eletrônicos

institucionais.  Ocorre  que,  mediante  possível  troca  de  algum  servidor,  todas  as  informações  anteriormente

registradas e que poderiam servir como base para o novo servidor, ficam perdidas. 
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Por esse motivo, sugerimos que seja instituído e-mail institucional para todas as Unidades de Almoxarifado,

para que a comunicação fique registrada e a informação não se perca com eventual afastamento de servidor. 

4.1.7  –  Necessidade  de  formalização  das  responsabilidades  dos  servidores  encarregados  dos

almoxarifados das Unidades

Todo servidor que desenvolve qualquer atividade dentro da Administração Pública deve saber claramente

quais  são  suas  responsabilidades  e  quais  as  implicações  dessas  responsabilidades.  Não  é  diferente  com os

servidores responsáveis pelos almoxarifados. A Instrução Normativa 205/1988 manifesta-se a respeito:

DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 
10. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe
for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer
material, esteja ou não sob sua guarda. 
10.1. É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida com
o material entregue aos seus cuidados. 

Em resposta  à  SA 047/2017,  o  gestor  da  Coordenadoria  de  Material,  Patrimônio  e  Logística  (CMPL),

informou que não há documentos formalizando as designações dos servidores responsáveis pelos almoxarifados

das Unidades. Exceção feita ao servidor Chefe da Divisão de Almoxarifado que é nomeado por meio de portaria. 

Tendo em vista que todas as Unidades de Almoxarifado contam com um servidor local  encarregado, é

importante que esses recebam algum documento constando a formalização das implicações e responsabilidades no

desempenho da função.

4.1.8. Causas

➢ Número insuficiente de servidores na Divisão de Almoxarifado;

➢ Falta de treinamento e capacitação aos servidores;

➢ Falta de metodologia de planejamento para cálculo das quantidades de demandas;

➢ Falta de definição de datas para realização de inventário de estoques;

➢ Falta de sistema informatizado adequado para controle de estoques;
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➢ Ausência de constituição de provisão para perdas em estoque com base em estimativas de perdas

passadas;

➢ Ausência de ajuste para redução ao valor recuperável de estoque;

➢ Falta de endereço eletrônico institucional das Unidades de Almoxarifado;

➢ Falta de formalização das responsabilidades dos chefes das Unidades de Almoxarifados.

4.1.9. Consequências

➢ Perda de produtos por não utilização dentro do prazo de validade;

➢ Possibilidade de gestão inadequada dos recursos públicos;

➢ Descumprimento da legislação em relação ao inventário de estoques;

➢ Descumprimento da legislação em relação à provisões e ajustes;

➢ Perda de informações trocadas entre e-mails não institucionais.

4.1.10. Critérios

➢ Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara;

➢ Instrução Normativa 205/1988;

➢ Lei 4.320/1964;

➢ Macrofunção SIAFI nº 020315;

➢ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª Edição;

➢ Orientações da SPO/MEC através do documento “Procedimentos e orientações referentes ao encerramento

do exercício de 2016, aplicáveis também no decorrer do exercício de 2017”.

➢ Portaria nº 3.530/2013, que instituiu a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC).

4.1.11. Evidências

➢ Planilha de valores empenhados de cada unidade;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

➢ Planilha de acompanhamento de pregões;

➢ Relatório de inconsistência do Módulo de Almoxarifado, enviado ao DTIC;

➢ Resposta à SA 41/2017;

➢ Resposta à SA 43/2017;

➢ Resposta à SA 47/2017.

4.1.12. Análise do gestor sobre a constatação

➢ “Falta de controle de produtos prestes a vencer e necessidade de um sistema informatizado para o

almoxarifado: 

Ocorre  que  todos  os  materiais  com  validade  vencida  que  ainda  se  encontram  depositados  no  

almoxarifado central da Divisão de Almoxarifado, não foram adquiridos na gestão do atual chefe da divisão 

e  alguns inclusive foram recebidos como doação da UFPel  (informação recebida do chefe da divisão  

antecessor ao atual). Com o uso do sistema de Almoxarifado, futuramente, após adequação, poderemos ter

um controle mais efetivo dos produtos, quanto a sua validade.

➢ Necessidade de segregação de funções:

Quanto à segregação de funções, houve um período crítico, em que contávamos com apenas um servidor

para todas as funções, porém estamos readequando as funções de cada servidor, agora que a divisão

conta com três servidores, o que ainda não é o número ideal, que deveria ser de quatro servidores na

divisão.

➢ Necessidade  de  planejamento  metodológico  e  de  centralização  das  compras  de  materiais  de

consumo de uso comum:

A atual  gestão  da Divisão de Almoxarifado procura trabalhar  com planejamento  de  compras  mediante

estimativas  de  consumo  e  com  base  em  histórico  de  consumo,  visando  otimizar  recursos  e  reduzir

problemas de perdas. Para o exercício de 2018, já foram enviadas planilhas às unidades, para que cada

uma preencha as estimativas de material que pretendem utilizar, tais planilhas já foram preenchidas pelas

unidades. Quanto à centralização, já temos previsão de que, para o exercício de 2018, as compras de

materiais de consumo de uso comum, sejam feitas exclusivamente pela Divisão de Almoxarifado, inclusive,

com destinação orçamentária exclusiva para tal fim, liberada para esta divisão.

➢ Não há definição de datas para realização de inventário dos estoques:
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O inventário de estoques é realizado pela Divisão de Almoxarifado, porém até então, sem data definida, o

que faremos a partir de agora, inclusive com previsão no manual que está sendo elaborado pelos servidores da

divisão, que será provavelmente nos meses de julho e dezembro.

➢ Ausência de provisão para perdas em estoque com base em estimativas passadas e de ajuste para

redução ao valor recuperável

Ainda não constituímos provisão para perdas em estoques, pretendemos efetuar tal procedimento após a

utilização do sistema informatizado do Almoxarifado.

➢ Necessidade  de  criação  e  utilização  de  endereço  de  correio  eletrônico  institucional  para  cada

unidade de almoxarifado

Enviaremos comunicado através de e-mail, aos responsáveis de cada unidade, para que o providenciem,

com base em constatação do presente relatório.

➢ Necessidade  de  formalização  das  responsabilidades  dos  servidores  encarregados  dos

almoxarifados das unidades

Formularemos um descritivo com as atribuições das divisões de almoxarifado das unidades(com base na IN

205/88), bem como descreveremos as informações que deverão ser repassadas por estes, à Divisão de

Almoxarifado Central, para que haja, futuramente, a consolidação de informações referentes a estoques,

entradas e  saídas de  materiais  de todas as  unidades.  Após formularmos tal  documento,  levaremos à

apreciação dos dirigentes da reitoria e das unidades, para que aprovem ou façam ressalvas, pois nem

Coordenadoria de Material, Patrimônio e Logística, nem a Divisão de Almoxarifado Central, tem o poder de

impor normas de trabalho às unidades.”

4.1.13. Conclusão da auditoria

O gestor, em sua manifestação transcrita acima, reconhece os problemas expostos na constatação e a

necessidade de adequação. Diante disso,  a  AUDIN decide manter  as recomendações e seu atendimento será

monitorado por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema

GURI.  Exceção feita  à recomendação número 6  do Relatório  Preliminar,  que sugeria  “Constituir  provisão para

perdas em estoque com base em estimativas de perdas passadas e ajuste para redução ao valor recuperável”. Esta

recomendação consta no Relatório de Auditoria 01/2017, e já está sendo monitorada, por esse motivo decidimos

não manter a referida recomendação neste Relatório Final.
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4.1.14. Recomendações

1) Encaminhar ao DTIC pedido formal para que seja efetuada a adequação do módulo de Almoxarifado,

listando todos os ajustes necessários no sistema, segundo entendimento da Divisão de Almoxarifado;

2) Propiciar a segregação de funções, de forma que a pessoa que efetua os lançamentos no sistema não

seja a mesma que controla;

3) Incluir no Manual do Almoxarifado a metodologia de planejamento que deverá ser adotada por todas as

Unidades de Almoxarifado para definição das demandas;

4) Centralizar na Divisão de Almoxarifado a responsabilidade pelas aquisições de bens de consumo de

uso comum;

5) Incluir no Manual do Almoxarifado as datas ou períodos em que se dará a realização do inventário dos

estoques, de modo que seja, no mínimo, um inventário semestralmente;

6) Providenciar  a  criação  de  e-mail  institucional  para  cada  uma  das  unidades  de  almoxarifado  da

Unipampa;

7) Desenvolver documento no qual conste a descrição de atribuições e responsabilidades dos servidores

responsáveis por cada uma das Unidades de Almoxarifado.

4.2.  Constatação  2  –  Análise  da  conferência  e  controle  de  entradas  e  saídas  dos  materiais  do

almoxarifado no âmbito da Unipampa

Os materiais entregues no estoque são recebidos provisoriamente atualmente pelo funcionário terceirizado

(contrato  de  almoxarifado  nº  03/2017). A seguir,  os  servidores  efetivos  da  Divisão  de  Almoxarifado  efetuam a

conferência do material que, estando de acordo com a nota de empenho, passa pela aceitação e a seguir a nota

fiscal  com o  ateste  é  enviada  à  Coordenadoria  de  Contabilidade  e  Finanças,  para  providências  referente  ao

pagamento. 

4.2.1 – Utilização de planilhas para registros de entradas e saídas no estoque 

A Instrução Normativa 205/1988 traz orientação a respeito do controle de estoque:

7.3. O controle deverá sempre satisfazer as seguintes condições:
a) fácil acesso às informações;
b) atualização num menor tempo possível entre a ocorrência do fato e o registro.
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Na Divisão de Almoxarifado os registros de entradas e saídas de materiais do estoque são realizados em

planilhas,  as  quais  foram  desenvolvidas  pelos  servidores.  As  informações  de  movimentação  de  estoque  são

inseridas manualmente pelos servidores, que também utilizam estas planilhas para controle dos itens em estoque.

A Lei nº 12.527/2011 manifesta-se sobre o trato devido às informações geradas nos órgãos públicos:

Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos
aplicáveis, assegurar a:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade
[…]

Por tratar-se de informações relevantes e de interesse da gestão, é importante a compilação desses dados

dentro de um sistema informatizado desenvolvido especificamente para gestão do almoxarifado, no qual todos os

gestores interessados no processo possam ter acesso aos dados a qualquer tempo.

Reforçamos,  portanto,  a  necessidade  de  desenvolvimento  de  um  sistema  informatizado  adequado  às

necessidades  da  Divisão  de  Almoxarifado,  para  possibilitar  melhor  controle  dos  estoques e  uma gestão  mais

eficiente dos gastos com bens de consumo.

4.2.2 – Armazenamento dos materiais de consumo

O local de armazenamento da UNIPAMPA era, primeiramente, um prédio alugado para essa finalidade.

Porém quando a  administração  necessitou  reduzir  custos,  rescindiu  o  contrato  e  disponibilizou  duas salas  no

Campus Bagé, para serem utilizadas como local de armazenamento dos materiais de consumo da Universidade. 

Sobre o armazenamento de materiais, a Instrução Normativa 205/1988 manifesta-se: 

DA ARMAZENAGEM 
4. A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, a fim
de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou
entidade. 
4.1. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são: 
a) os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos perigos
mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos; 
b) os materiais estocados a mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, (primeiro a entrar, primeiro
a sair - PEPS), com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque; 
c) os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário; 
d)  os  materiais  que  possuem grande  movimentação  devem ser  estocados  em lugar  de  fácil  acesso  e
próximo das áreas de expedição e o material que possui pequena movimentação deve ser estocado na
parte mais afastada das áreas de expedição; 
e) os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os
acessórios de estocagem para os proteger; 
f) a arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso as partes de emergência, aos extintores de
incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater a incêndio (Corpo de Bombeiros); 
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g)  os  materiais  da  mesma  classe  devem  ser  concentrados  em locais  adjacentes,  a  fim  de  facilitar  a
movimentação e inventário; 
h) os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes e porta-
estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação; 
i)  os  materiais  devem  ser  conservados  nas  embalagens  originais  e  somente  abertos  quando  houver
necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização; 
j) a arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de
armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a marcação do item, permitindo a fácil e rápida
leitura de identificação e das demais informações registradas; 
l) quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das pilhas, de modo
a  não  afetar  sua  qualidade  pelo  efeito  da  pressão  decorrente,  o  arejamento  (distância  de  70  cm
aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das paredes).

Em visita  realizada ao local  de armazenamento dos produtos,  situado no Campus Bagé,  identificamos

diversas situações que requerem atenção.

O local utilizado para armazenamento dos materiais não oferece condições adequadas, uma vez que uma

das salas situa-se no segundo piso, onde o acesso é difícil, principalmente para a entrada de caminhões na ocasião

da entrega dos produtos. A outra sala, situada no primeiro piso, apresenta problemas de infiltração, já tendo ocorrido

caso de perda de materiais devido à umidade, conforme relato do chefe da Divisão de Almoxarifado. Ressaltamos

ainda  que  as  duas  salas  destinadas  ao  armazenamento  dos  materiais  de  consumo  situam-se  em  prédios

inacabados, consequentemente, apresenta fragilidade na segurança e na preservação dos produtos. 

Os  materiais  existentes  no  estoque devem ser  devidamente  armazenados  e  acomodados  de  forma  a

preservar suas características e evitar perdas, visto que envolve a utilização de recursos públicos.

4.2.3 – Ausência de cursos de capacitação para os servidores do almoxarifado

Todo gestor necessita de treinamentos específicos para que possa desempenhar um serviço público de

qualidade,  de forma a ampliar  os seus horizontes,  em um constante  processo de aprendizagem e atualização

profissional.

Por meio de entrevistas feitas com os servidores da Divisão de Almoxarifado, constatamos a necessidade

de capacitação e treinamento para os servidores. O Decreto nº 5.707/2006, que instituiu a Política e as Diretrizes

para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal, estabelece:

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos
e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades:
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão;
II - desenvolvimento permanente do servidor público;
III  -  adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como
referência o plano plurianual;
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.
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Com a finalidade de implantar e coordenar, no âmbito da Unipampa, as ações do Programa de Capacitação

de servidores docentes e técnico-administrativos em educação, foi constituído, em dezembro de 2009, o Núcleo de

Desenvolvimento  de  Pessoal  (NUDEPE).  A  Resolução  nº  24/2010,  do  CONSUNI,  aprovou  o  programa  de

capacitação dos servidores e estabeleceu alguns objetivos:

Art. 5º São objetivos específicos e permanentes do Programa de Capacitação: 
I. promover ações que desenvolvam a capacidade crítica quanto ao papel da Instituição e do servidor;
II. proporcionar ações de desenvolvimento focadas na construção e no reforço de valores próprios da função
pública;
III. estabelecer ações de desenvolvimento de competências individuais e grupais visando a qualificação do
ambiente organizacional de trabalho;
IV. propiciar a capacitação para o desempenho de cargos e de atividades gestoras;
V. promover ações de educação formal;
VI.  estimular  a qualificação dos servidores por meio  da participação em cursos de graduação,  de pós-
graduação e em outras modalidades e níveis de educação profissional;
VII. promover a qualidade de vida dos servidores da UNIPAMPA;
VIII. criar condições que assegurem o desenvolvimento do servidor na carreira. 

De acordo  com relatos  dos  servidores  do  almoxarifado,  não  são  oferecidos  cursos  nem treinamentos

específicos para os servidores que ingressam no setor. O Manual do Almoxarifado registra o fluxo dos principais

processos da Divisão de Almoxarifado, e é utilizado como base para conhecimento inicial do funcionamento do

setor. Porém, isso não exclui a necessidade de treinamento e capacitação para os servidores.

4.2.4. Causas

➢ Falta de sistema informatizado adaptado às necessidades;

➢ Falta de local adequado para armazenamento dos materiais de consumo em estoque;

➢ Falta de capacitação aos servidores.

4.2.5. Consequências

➢ Utilização de planilhas para registro e controle das movimentações do almoxarifado;

➢ Perda de produtos do estoque por inadequado armazenamento;

➢ Falta de preparo dos servidores para desempenho de suas atribuições.

4.2.6. Critérios

➢ Decreto nº 5.707/2006;
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➢ Instrução Normativa 205/1988;

➢ Lei nº 12.527/2011;

➢ Resolução CONSUNI 24/2010.

4.2.7. Evidências

➢ Planilha Almoxarifado Consultadas;

➢ Resposta SA 41/2017;

➢ Visita ao estoque físico.

4.2.8. Análise do gestor sobre a constatação

➢ “Utilização de planilhas para registros de entradas e saídas no estoque: 

Utilizamos planilhas de controle, por serem no momento a única ferramenta disponível, esperamos que,

com a adequação do sistema a nossa necessidade, possamos otimizar essas informações.

➢ Armazenamento dos materiais de consumo

Quanto ao armazenamento dos materiais, no momento é o único local de que dispomos, haja vista que a

Proad não possui prédio próprio e no prédio alugado não há espaço para guarda desses materiais e o campus

disponibilizou a sala que havia disponível no momento.

➢ Ausência de cursos de capacitação para os servidores do almoxarifado

Atualmente,  em  virtude  de  cortes  orçamentários,  não  dispomos  de  recursos  para  cursos  externos,

tentaremos junto ao Nudepe, a realização de cursos in company, onde se proporcione a participação de todos os

servidores que atuam nessa área.”

4.2.9. Conclusão da auditoria

Em sua manifestação o gestor informou ter conhecimento de todos os problemas relatados na constatação.

Por  essa  razão,  a  AUDIN  resolve  manter  as  recomendações  neste  Relatório  Final  e  seu  atendimento  será
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monitorado por meio de Plano de Providências, as ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema

GURI.

4.2.10. Recomendações

8) Solicitar junto à Alta Administração um local adequado para armazenamento de estoques de materiais

de consumo;

9) Formular plano de capacitação específico, com as demandas do almoxarifado, e enviar ao NUDEPE, a

fim de inclusão no planejamento dos cursos a serem ofertados futuramente.

4.3. Constatação 3 – Processo de elaboração do Relatório de Movimentação de Almoxarifado  - RMA

O Relatório de Movimentação de Almoxarifado é produzido automaticamente, extraindo informações das

planilhas nas quais são lançados os movimentos de entradas e saídas de estoque.

4.3.1 – Discrepância entre as quantidades constantes no estoque físico e o relatório do almoxarifado

Em maio de 2017, foi realizado um inventário nos estoques, a partir do qual foi possível verificar algumas

inconformidades.  Conforme  informação  do  gestor,  em  resposta  à  SA 41/2017,  alguns  saldos  constantes  nas

planilhas do almoxarifado não refletem a realidade do estoque físico. Isto possivelmente tenha sido ocasionado por

falhas no lançamento, porém, é um fato que deve receber o devido tratamento, para que os relatórios gerados

possam ser utilizados como base inequívoca para a tomada de decisões em assuntos concernentes.

Diante disso, é necessário proceder os devidos ajustes para que os saldos apresentados nos relatórios

gerados pela Divisão de Almoxarifado reflitam a realidade do estoque físico.

4.3.2 – Discrepância entre os saldos constantes no SIAFI em comparação com os saldos do RMA

Realizamos uma análise dos saldos do Relatório de Movimentação do Almoxarifado (RMA) em confrontação

com os saldos das mesmas contas contábeis no relatório gerado pelo SIAFI, em 30 de junho de 2017. 

Constamos divergências de valores conforme evidenciado no Quadro 03:

Quadro 03 – Saldos das contas contábeis do SIAFI em comparação com saldos RMA
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Identificamos  uma  diferença  de  R$  169.171,36  entre  os  valores  do  Relatório  de  Movimentação  do

Almoxarifado (RMA) e o saldo das respectivas contas contábeis do SIAFI. O saldo atual do RMA, referente ao mês

de junho de 2017, é maior do que o saldo registrado no SIAFI.

É necessário adotar medidas para o acerto dos saldos no RMA e a partir daí tomar as medidas necessárias

para  ajustes na Contabilidade. Apesar de tratar-se de relatórios elaborados em setores distintos, referem-se ao

mesmo objeto, e por isso devem estar em consonância entre si.

4.3.3 – Fragilidade no controle dos Relatórios de Movimentação de Almoxarifado (RMA) entregues à

Contabilidade

Solicitamos junto à Divisão de Almoxarifado os RMAs do primeiro semestre de 2017, para realizarmos a

análise  e  confrontação  com  os  saldos  registrados  no  SIAFI  pela  Contabilidade.  Verificamos  que  os  valores

constantes nos RMAs enviados pela Divisão de Almoxarifado para a AUDIN não são condizentes com os valores

referentes  aos mesmos  períodos,  constantes  no  SIAFI.  Diante  disso,  solicitamos  junto  a  Coordenadoria  de

Contabilidade e Finanças (CCF) a cópia dos RMAs lançados no primeiro  semestre  de 2017.  Ao efetuarmos a

comparação entre os relatórios, constatamos divergências em todos os períodos, conforme demonstrado no Quadro

04:

CONTA CONTÁBIL CONTA CORRENTE SALDO SIAFI SALDO RMA DIFERENÇA
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO P 17 5.882,50 1.882,50 4.000,00

P 19 10.668,13 8.549,79 2.118,34
P 21 11.721,50 15.791,15 -4.069,65
P 22 50.087,19 25.899,27 24.187,92
P 24 0,00 0,00 0,00
P 26 5.287,50 4.090,29 1.197,21
P 28 864,19 0,00 864,19
P 35 1.322,11 727,97 594,14
P 44 815,00 0,00 815,00
SUB-TOTAL 86.648,12 56.940,97 29.707,15

115610200 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P07 23.701,91 10.595,02 13.106,89
SUB-TOTAL 23.701,91 10.595,02 13.106,89

115610800 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE P16 5.426,22 217.411,62 -211.985,40
SUB-TOTAL 5.426,22 217.411,62 -211.985,40

TOTAL 115.776,25 284.947,61 -169.171,36

 

 

 
 

Fonte: SIAFI

Fonte: Elaborado pela AUDIN
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A existência dessas divergências entre os dados dos relatórios demonstram a fragilidade no controle das

informações geradas pela Divisão de Almoxarifado, que atualmente utiliza somente planilhas devido a falta de um

sistema  informatizado  adequado.  Também demonstra  a  necessidade  de  capacitação  dos  servidores,  os  quais

possivelmente desconheçam as normas que regem os lançamentos contábeis. 

A Resolução nº 1.282/2010, do Conselho Federal de Contabilidade, estabelece princípios fundamentais a

serem observados pela Contabilidade, dentre os quais destacamos o Princípio da Oportunidade e o Princípio da

Competência:

Artigo  6º  O  Princípio  da  Oportunidade  refere-se  ao  processo  de  mensuração  e  apresentação  dos
componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil
pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e
a confiabilidade da informação.
[...]
Artigo 9º O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam
reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

Também a Macrofunção SIAFI 021101 trata dos prazos de encaminhamento dos relatórios RMA e RMB à

Contabilidade:

Quadro 04 – Saldos RMA – CCF  x  Saldos RMA - AUDIN

MÊS DESCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR

ENTRADAS SAÍDAS
SALDO ATUAL

Jan RMA CCF 383.590,64 29.389,81 10.345,08 402.635,37
RMA AUDIN 347.751,01 24.289,31 3.596,43 368.443,89
Diferença 35.839,63 5.100,50 6.748,65 34.191,48

Fev RMA CCF 402.635,37 2.320,00 8.446,09 396.509,28
RMA AUDIN 368.443,89 3.775,00 6.243,09 365.975,80
Diferença 34.191,48 -1.455,00 2.203,00 30.533,48

Mar RMA CCF 396.509,28 2.269,00 35.316,57 363.461,71
RMA AUDIN 365.975,80 2.269,00 35.431,92 332.812,88
Diferença 30.533,48 0,00 -115,35 30.648,83

Abr RMA CCF 363.461,71 10.336,50 24.605,51 349.192,70
RMA AUDIN 332.812,89 10.336,50 343.149,39
Diferença 30.648,82 0,00 24.605,51 6.043,31

Mai RMA CCF 341.286,57 9.398,85 15.562,89 335.122,53
RMA AUDIN 343.149,39 9.398,85 15.562,89 336.985,35
Diferença -1.862,82 0,00 0,00 -1.862,82

Jun RMA CCF 335.122,53 5.390,00 57.427,73 283.084,80
RMA AUDIN 336.985,35 5.390,00 57.427,73 284.947,62
Diferença -1.862,82 0,00 0,00 -1.862,82

Fonte: SIAFI
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2.2  - Após a emissão pela UG, os RMA e RMB são encaminhados às Unidades Setoriais de Contabilidade
em que a UG esteja jurisdicionada, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, juntamente
com cópias dos seguintes Termos de Remanejamento: de Cessão, de Transferência e de Doação, exceto
para os órgãos que utilizam a conformidade documental descrito neste manual.

As informações produzidas pela contabilidade devem ser íntegras e tempestivas, ou seja, devem estar

disponíveis no momento em que delas se necessite e além disso devem ser confiáveis. Os lançamentos efetuados

pela Contabilidade devem refletir a realidade patrimonial do momento do lançamento, observando a  competência,

e, caso haja necessidade de correção em algum registro passado, encontramos regramento nas Normas Brasileiras

de Contabilidade, NBC T 2.4, que estabelece:

2.4.1 – Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro realizado com erro, na
escrituração contábil das Entidades.
2.4.2 – São formas de retificação:
a – o estorno;
b – a transferência;
c – a complementação.

Portanto,  a  informação  enviada  para  lançamento  contábil  somente  pode  ser  alterada  obedecendo  os

mecanismos legais e deve ficar arquivada em local adequado, para eventual consulta ou conferência. 

Diante  disso  reforçamos  a  necessidade  de  disponibilização  de  um  sistema  informatizado  para  o

almoxarifado. Sugerimos que sejam feitas adequações no sistema de planilhas ora utilizado de modo a não permitir

alteração após a data de entrega à Contabilidade para lançamento no SIAFI.

4.3.4 – Lançamentos efetuados pela Contabilidade referente aos estoques não são conferidos pela

Divisão de Almoxarifado

Realizamos  análise  nos  relatórios  enviados  pela  Divisão  de  Almoxarifado  para  lançamento  na

Contabilidade. Ao confrontar essa documentação com os valores efetivamente lançados no SIAFI, verificamos que

alguns movimentos de baixa de estoque, constantes no RMA, não foram lançados, motivo de o saldo contábil da

conta apresentar  valor  menor,  como comprovado pelas anotações do contador nos documentos arquivados na

Contabilidade.

Assim, fica evidente a existência de falhas no curso dos lançamentos, o que afeta a qualidade dos relatórios

gerados. Diante disso, sugerimos que a Divisão de Almoxarifado estude a possibilidade de implantação de uma

rotina de conferência das baixas de estoque efetivamente lançadas pela Contabilidade. 
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4.3.6. Causas

➢ Falta de rotina de conferência dos lançamentos efetuados mensalmente pela Contabilidade na conta

estoque;

➢ Falta de sistema informatizado para lançamento das movimentações de almoxarifado;

➢ Desconhecimento da legislação contábil por parte dos servidores da Divisão de almoxarifado; 

➢ Falta de capacitação dos servidores;

4.3.7. Consequências

➢ Relatórios do almoxarifado com valores divergentes dos registrados na Contabilidade;

➢ Demonstrações contábeis com valores não condizentes com a realidade dos estoques físicos;

➢ Descumprimento da legislação;

➢ Erros cometidos por servidores devido a falta de capacitação;

➢ Fragilidade nos controles efetuados por meio de planilhas.

4.3.8. Critérios

➢ Macrofunção 02.11.01 – RMA e RMB;

➢ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª Edição;

➢ Resolução nº 1.282/2010.

4.3.9. Evidências

➢ Cópia dos Relatórios de Movimentações do Almoxarifado (RMAs) do primeiro semestre de 2017, entregues

à CCF;

➢ Relatórios de Movimentações do Almoxarifado (RMA) do primeiro semestre de 2017, entregues à AUDIN;

➢ Relatórios SIAFI;

➢ Resposta SA 41/2017.
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4.3.10. Análise do gestor sobre a constatação

➢ “Discrepância entre as quantidades constantes no estoque físico e o relatório do almoxarifado

As divergências ocorrem em função dos controles manuais de entrada e saída de materiais em estoque e

pela carência de servidores no setor, destaque-se que apesar do setor já ter recebido dois servidores novos

ainda há carência de mais um servidor no setor, principalmente contador.

➢ Discrepância entre os saldos constantes no SIAFI em comparação com os saldos do RMA

Com relação a este  apontamento,  anteriormente  à  auditoria  na  Divisão de  Almoxarifado,  ou seja,  no

Relatório de Gestão, ficou evidenciado este ponto e na época foi informado à AUDIN as causas de tais

inconsistências nos relatórios. Já foi informado à Divisão de Contabilidade, que o relatório enviado pela

Divisão de Almoxarifado trata apenas dos itens que estão sob a responsabilidade desta divisão, e seu

gestor não possui nenhum tipo de controle sobre as atividades de compra, controle e baixa de itens de

material de consumo nas diversas unidades da instituição, e que essa é a causa do RMA não fechar com o

saldo do siafi.  Foi  explicado ao contador da CCF que somente teremos valores fidedignos, quando o

sistema de controle de almoxarifado, seja em forma de planilhas ou sistema informatizado, também seja

colocado em prática pelos setores de almoxarifado de cada unidade da Unipampa, e também, quando

ocorrer de fato a centralização das compras de materiais de consumo de uso comum. Quanto ao quadro

03, apresentado neste relatório, faremos uma análise detalhada para verificar a causa de tão expressiva 

diferença.

➢ Fragilidade  no  controle  dos  Relatórios  de  Movimentação  de  Almoxarifado  –  RMA entregues  à

Contabilidade

Acreditamos que,  futuramente,  com a implantação do sistema de almoxarifado e com a consolidação  

das informações enviadas pelas unidades, o controle será mais efetivo.

➢ Lançamentos efetuados pela Contabilidade referente aos estoques não são conferidos pela Divisão

de Almoxarifado

Implantaremos rotina de conferência dos lançamentos efetuados pela contabilidade na conta estoque, após 

treinamento dos servidores e implantação do sistema.”

4.3.11. Conclusão da auditoria

A AUDIN  entende  que  o  gestor  atenderá  as  recomendações,  razão  pela  qual  decidimos  manter  as

recomendações neste Relatório Final e seu atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a ser

encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI.  Exceção feita à Recomendação 11 do Relatório
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Preliminar, que sugeria: “Realizar inventário e ajustar os saldos do estoque físico com os registros nos relatórios

gerados pelo almoxarifado”. Visto que esta recomendação consta do Relatório de Auditoria nº 01/2017 e já está

sendo monitorada, decidimos por não mantê-la neste Relatório Final.

4.3.12. Recomendações

10) Providenciar adequação das planilhas utilizadas para elaboração do RMA, de forma a impossibilitar

alterações após a data de entrega para lançamento contábil;

11) Implementar rotina para realização de conciliação mensal entre os valores constantes no RMA e os

lançamentos contábeis, após cada divisão ter realizados seus respectivos registros.

4.4. Constatação 4 – Necessidade de aperfeiçoamentos nos controles internos

Os dados obtidos pela AUDIN, por meio de reuniões com a área auditada, e as respostas ao Questionário

de  Avaliação  de  Controles  Internos  serviram  de  subsídios  para  a  constatação  de  que  existem  controles

implementados na Divisão de Almoxarifado; porém, apresentam-se frágeis e necessitam de aprimoramentos.

Os princípios emitidos pelo COSO estabelecem que a estrutura de Controle Interno representa um conjunto

de melhores práticas de controles internos corporativos. Assim, controle interno é definido de forma abrangente da

seguinte forma: 

Controle  interno  é  um  processo  conduzido  pela  estrutura  de  governança,  administração  e  outros
profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização
dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade (COSO, 2013, p. 062).

Essa definição reflete alguns conceitos fundamentais. O controle interno é:

Conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias – operacional, divulgação e conformidade.

Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para um fim, não um fim em si
mesmo.

Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e procedimentos, sistemas e
formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas tomam em cada nível da organização para
realizar o controle interno.

Capaz de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a estrutura de governança e a alta
administração de uma entidade.

Adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação para toda a entidade ou para uma subsidiária,
divisão, unidade operacional ou processo de negócio em particular (COSO, 2013, p. 063).

2COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Controle Interno - Estrutura Integrada. Tradução livre do original em
inglês por PricewaterhouseCoopers (PwC). Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA). Maio de 2013.

3Idem.
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De  acordo  com  o  modelo  do  COSO, o  controle  interno  consiste  em  cinco  componentes  integrados:

Ambiente de controle,  Avaliação de riscos,  Atividades de controle,  Informação e comunicação,  e Atividades de

monitoramento.  Com  base  nessa  metodologia,  realizamos  a  avaliação  dos  controles  internos  da  Divisão  de

Almoxarifado através do Questionário de Avaliação de Controles Internos (ANEXO I).

O questionário foi dividido em cinco módulos: ambiente de controle (onze questões), avaliação de riscos

(quatro  questões),  atividades  de  controle  (nove  questões),  comunicação/informação  (cinco  questões)  e

monitoramento  (cinco  questões),  totalizando  trinta  e  quatro  questões,  cada  uma  com  quatro  alternativas  de

resposta, devendo o gestor escolher apenas uma. Cabe ressaltar que a descrição correspondente a cada peso

atribuído para as respostas foi adaptada para o trabalho atual, conforme Quadro 05: 

Quadro 05: Peso das respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos

Peso Descrição
0 Não evidencia dispor de controles administrativos.
1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles administrativos.
2 Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de aprimoramentos.
3 Evidencia dispor de controles administrativos que atendem plenamente às atividades.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Com base nas respostas obtidas no Questionário de Avaliação dos Controles Internos, realizamos o cálculo

do “Peso médio” de respostas, utilizando a fórmula abaixo:

Peso
médio =

(x1 x 0) + (x2 x 1) + (x3 x 2) + (x4
x 3)

x1 + x2 + x3 + x4

Na qual:

x1: Quantidade de respostas com peso 0

x2: Quantidade de respostas com peso 1

x3: Quantidade de respostas com peso 2

x4: Quantidade de respostas com peso 3

Após o cálculo do “Peso médio”, realizamos o cálculo do “Nível de controle (%)” utilizando a fórmula abaixo:

Nível de controle
(%) =

Peso médio x
100%

3
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A escala  utilizada para  aferir  o  percentual  do nível  de controle  relacionado à Avaliação dos  Controles

Internos da Divisão de Almoxarifado encontra-se demonstrada no Quadro 06:

Quadro 06: Escala do nível de controle
Nível de controle    

Muito baixo 0% - 25%

Baixo 25% - 50%

Médio 50% - 75%

Alto 75% - 100%
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Dessa forma, utilizando a metodologia demonstrada acima, realizamos o cálculo do nível de controle sob a

perspectiva do gestor em conjunto com a AUDIN, tendo em vista a aplicação presencial do questionário. O resultado

encontrado está demonstrado nos Quadros 07 e 08:

Quadro 07: Resumo das respostas – Questionário de Avaliação de Controles Internos

Quadro 08: Nível de controle da Avaliação dos Controles Internos

Especificação
Visão do Gestor /

AUDIN
Peso médio 1,82

Nível de controle (%)
60,78%
Médio 

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

A Figura 02 demonstra o nível dos controles administrativos sob a perspectiva do gestor em conjunto com a

AUDIN: 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Visão do Gestor / AUDIN

Peso Descrição Qtde Total
0 Não evidencia dispor de controles administrativos. 5 0
1 8 8

2 9 18

3
12 36

Total 34 62

Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles 
Evidencia dispor de controles administrativos, mas 
necessitam de aprimoramentos.
Evidencia dispor de controles administrativos que atendem 
plenamente as atividades.

Fonte: Elaborado pela AUDIN
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Figura 02: Gráfico - Nível dos controles administrativos

 Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Segue  uma  breve  avaliação  dos  controles  internos  da  Divisão  de  Almoxarifado,  com  base  nos  cinco

componentes integrados do COSO.

Componente 1: Ambiente de controle

O ambiente de controle é a base que sustenta todo o Sistema de Controle Interno. Os fatores que compõem

o ambiente de controle incluem integridade e valores éticos, competência das pessoas, maneira pela qual a gestão

delega autoridade e responsabilidades, estrutura de governança, plano organizacional, regulamentos e manuais de

procedimentos, políticas e práticas de recursos humanos, etc.

De  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos  e  à  SA 41/2017,

constatamos a existência de controles administrativos na Divisão de Almoxarifado, embora muitos desses controles

necessitem aprimoramentos e adequações, conforme respostas do gestor, transcritas:

➢ As  atribuições  de  competência  dos  servidores  são  acompanhadas  de  definições  claras  das

responsabilidades, mas necessitam aprimoramentos;

➢ Os controles administrativos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

Divisão de Almoxarifado, porém necessitam aprimoramentos;

➢ Não  existe  adequada  segregação  de  funções  nos  processos  de  competência  da  Divisão  de

Almoxarifado; 

Fonte: Elaborado pela AUDIN
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➢ Não há Planejamento Estratégico para as atividades da Divisão de Almoxarifado;

➢ Não há Plano de Capacitação para os servidores;

➢ A estrutura  organizacional  é  inadequada para o  funcionamento da divisão,  porém está  sendo feito

levantamento das necessidades para adequação;

➢ Não há Regimento Interno.

Também observamos que a Divisão de Almoxarifado não possui um código de ética próprio, mas segue o

Código de Ética do Servidor Público Federal.

Componente 2: Avaliação de riscos

Os riscos são enfrentados por todos os órgãos, independentemente do seu tamanho, da sua estrutura ou da

sua natureza. Deve-se ter consciência dos riscos relevantes que envolvem as atividades desenvolvidas através dos

macroprocessos e de como deve gerenciar esses riscos a fim de alcançar os objetivos. 

De  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos,  a  Divisão  de

Almoxarifado não dispõe de políticas de gerenciamento de riscos, conforme respostas do gestor abaixo transcritas:

➢ Não  houve  identificação  dos  principais  riscos  envolvidos  nas  atividades,  nem  avaliação  com

metodologia aceitável; porém, estão sendo feitos levantamentos de informações;

➢ Não foram identificados nem mensurados os riscos, consequentemente, não foram classificados de

modo a serem tratados em uma escala de prioridades, porém estão em fase de levantamento.

Componente 3: Atividades de controle

As atividades de controle são geralmente expressas em políticas e procedimentos que tendem a assegurar

que  sejam  cumpridas  as  instruções  emanadas  da  alta  direção,  orientadas  primordialmente  à  prevenção  e  à

neutralização dos riscos.

De  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos,  a  Divisão  de

Almoxarifado dispõe de atividades de controles que necessitam de aprimoramentos e, em alguns casos, atendem

plenamente às atividades de controle. Nesse sentido, apresentamos algumas respostas dadas pelo gestor:

➢ Apesar de não existirem políticas nem ações claramente estabelecidas de natureza preventiva ou de

detecção, para diminuir riscos e alcançar os objetivos, estão sendo feitos levantamentos;
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➢ As atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente conforme planejado,

porém necessita aprimoramentos;

➢ A  Divisão  de  Almoxarifado  não  dispõe  de  sistema  informatizado  para  controle  dos  recursos

orçamentários a serem utilizados internamente, mas já solicitou junto ao DTIC;

➢ Os servidores designados para atuar no almoxarifado não recebem devida capacitação.

Componente 4: Informação e comunicação

Contemplam  as  informações  e  os  sistemas  de  comunicação  que  permitem  garantir  a  identificação,  o

armazenamento e a comunicação de todas as informações relevantes, com o intuito de permitir a realização dos

procedimentos  estabelecidos  e  outras  responsabilidades,  orientando  a  tomada  de  decisões,  permitindo  o

monitoramento de ações e contribuindo para a realização de todos os objetivos de controle interno.

De  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos,  a  Divisão  de

Almoxarifado dispõe de mecanismos eficientes de informação e de comunicação. Destacamos algumas respostas:

➢ As informações consideradas relevantes pela Divisão são de qualidade suficiente para permitir que os

servidores  tomem  decisões  apropriadas  no  desenvolvimento  de  suas  tarefas,  mas  necessitam

aprimoramentos;

➢ A Divisão de Almoxarifado não gera nenhum relatório à Alta Administração da UNIPAMPA, porém tem

buscado adotar procedimentos para fornecimento dessas informações.

Componente 5: Atividades de monitoramento 

As atividades de monitoramento avaliam a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do

tempo.  Nesse  processo  estão  envolvidas  atividades  como  a  verificação  de  inconsistências  dos  processos  ou

implicações relevantes, bem como a tomada de ações corretivas.

De  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos,  a  Divisão  de

Almoxarifado dispõe de monitoramento aos controles administrativos, porém necessita aprimoramentos, conforme

algumas respostas do gestor:

➢ Os controles administrativos da Divisão são constantemente monitorados para avaliar sua validade e

qualidade  ao  longo  do  tempo;  porém,  esse  monitoramento,  indica  que  são  necessárias  algumas

melhorias;
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➢ A Divisão de Almoxarifado registra os principais erros incorridos nos processos de trabalho para buscar

soluções/capacitações com vistas ao aprimoramento, porém ainda não é utilizado para melhorar os

processos

➢ A Divisão de Almoxarifado possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente, porém carece

de aprimoramentos.

Destacamos que a ausência de metas específicas deve-se também ao fato de a área não possuir  um

Planejamento Estratégico formal e metodologicamente elaborado. 

Diante  do  exposto,  constatamos  que  a  Divisão  de  Almoxarifado,  embora  não  disponha  de  alguns

componentes importantes, está trabalhando no sentido de aprimorar os controles existentes e instituir  controles

onde não há.

 4.4.1. Causas

➢ Ausência de mapeamento de processos;

➢ Ausência de planejamento estratégico formal;

➢ Ausência de plano de capacitação;

➢ Estrutura organizacional inadequada;

➢ Ausência de regimento interno.

4.4.2. Consequências

➢ Nível médio de controles internos;

➢ Comprometimento no desenvolvimento das atividades.

4.4.3. Critérios

➢ Constituição Federal de 1988;

➢ Decreto-Lei nº 200/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal;

➢ Relatório do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
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4.4.4. Evidências

➢ Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos;

➢ Resposta à SA 041/2017.

4.4.5. Análise do gestor sobre a constatação

“Haja vista a necessidade de controles internos efetivos para a realização das atividades do setor, a atual

gestão  está  sempre  buscando  ferramentas  que  possibilitem a  melhor  administração  de  recursos,  materiais  e

informações.  Entretanto,  o  que  existe  hoje,  em  termos  de  controle,  ainda  que  distante  do  ideal,  supera  os

mecanismos que outrora eram utilizados, pois anteriormente sequer havia previsão de demanda, os controles eram

totalmente manuais, as atividades do setor não eram mapeadas e haviam na divisão de Almoxarifado contratos e

atividades  estranhas  ao  setor,  contrariando  o  princípio  da  simetria  no  serviço  público.  Estamos  implantando

métodos de trabalho com planejamento de compras baseado em estimativa de consumo das unidades, para 12

meses elaborada pelas mesmas, controle de estoque através de planilhas eletrônicas com cálculos automáticos e

geração de relatórios, atualização do manual de almoxarifado no qual constarão todas as atividades desenvolvidas

no  setor  e  os  responsáveis  por  cada  tarefa,  bem  como os  prazos  previstos  para  realização  e  os  fluxos  de

procedimentos das principais responsabilidades do setor. Desta forma, há uma consciência dos pontos a serem

melhorados, entretanto, não depende somente do gestor da divisão ou da coordenadoria, requer a colaboração de

todas as unidades.”

4.4.6. Conclusão da auditoria

A AUDIN entende que o gestor se compromete com o atendimento das recomendações, por isso, decidimos

mantê-las neste  Relatório Final  e seu atendimento será monitorado por meio  de Plano de Providências,  a ser

encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI.

4.5.7. Recomendações

12) Realizar mapeamento dos processos desenvolvidos na Divisão de Almoxarifado;

13) Elaborar planejamento alinhado ao Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria;

14)  Elaborar documento listando os principais riscos da Divisão de Almoxarifado e possíveis tratamentos

aos riscos.
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5. PONTOS POSITIVOS

Como pontos positivos podemos destacar:

 Fluxo de processo de requisição de materiais de consumo publicado na página da Unipampa;

 Dedicação dos servidores no sentido de criar planilhas para suprir lacunas existentes pela falta de

sistema informatizado adequado;

 Formulário de requisição de materiais desenvolvidos pelos servidores;

 Adequação às recomendações da AUDIN, feitas no Relatório de Auditoria nº 01/2017 (referente ao

Relatório de Gestão);

 Utilização  do  sistema  PEPS,  conforme  orientação  normativa,  para  evitar  o  envelhecimento  do

estoque;

 Utilização de Manual do Almoxarifado;

 Atualização do Manual do Almoxarifado, que está em curso.

6. CONCLUSÃO

A auditoria no almoxarifado teve por objetivo analisar a conformidade e a operacionalidade do Almoxarifado

da Unipampa, bem como os procedimentos para aquisição, manutenção, controle e desfazimento de materiais de

consumo estão adequados; a conferência e o controle das entradas e saídas dos materiais no almoxarifado, no

âmbito da Unipampa e o processo de elaboração do Relatório de Movimentação de Almoxarifado.

As  análises  demonstraram  que  no  processo  de  aquisição,  manutenção,  controle  e  desfazimento  de

materiais de consumo, a Divisão de Almoxarifado enfrenta algumas dificuldades. As aquisições que atualmente são

efetuadas  de  forma descentralizada  pelas  Unidades Almoxarifado  dificulta  o  controle  de  estoque por  parte  da

Divisão de Almoxarifado e ocasiona inconsistência nos dados constantes dos relatórios específicos.

Na  questão  da  manutenção,  o  almoxarifado  enfrenta  também  algumas  dificuldades,  principalmente

relacionadas ao armazenamento dos materiais e ao número de servidores. 

Os materiais estão armazenados em local considerado inadequado sob vários aspectos: a iluminação é

inadequada, o local apresenta dificuldade de acesso para as entregas de materiais e, além disso, há uma exposição

à umidade e falta de segurança para os produtos estocados. O local de armazenamento dos estoques conta com

apenas um funcionário terceirizado. 
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O controle de entradas e saídas de estoque são feitos de forma manual, através de planilhas elaboradas

pelos servidores. Dessa mesma forma é elaborado o Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA), o qual é

mensalmente enviado para lançamento na Contabilidade. 

Após  todas  as  análises  realizadas  ficou  evidente  que  a  Divisão  de  Almoxarifado  vem  evoluindo  na

organização dos processos, apesar de ainda haver muitos pontos críticos que precisam ser tratados. Diante disso

reforçamos a necessidade de um sistema informatizado para registro e controle dos estoques.

O gestor em sua manifestação demonstrou entendimento das recomendações sugeridas, ressaltando que

algumas delas não são ações possíveis  de serem tomadas unilateralmente,  porém comprometeu-se em enviar

sugestões de melhoria às instâncias superiores. 

Após a manifestação do gestor foram mantidas catorze recomendações a serem monitoradas.

Bagé, 15 de setembro de 2017.

Jeferson Luís Lopes Goularte
Professor

Coordenador da Auditoria

Lisiane Pereira Motta
Auditora
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES – ALMOXARIFADO 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS (AVALIAÇÃO DO GESTOR)
Ambiente de Controle

Não.
Não, mas estão sendo realizadas ações que auxiliarão nessa percepção.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

X Sim, os mecanismos de controle são percebidos por todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da divisão.

Não.
Não, mas está sendo realizado o mapeamento dos processos.
Sim, mas necessitam de adequações.

X Sim, os processos estão mapeados e com fluxo de processo disponibilizado para consulta.

Não.
Não, mas estão sendo providenciadas as padronizações e formalizações necessárias.
Sim, mas necessitam de atualização.

X Sim, existem procedimentos e instruções operacionais padronizadas, formalizadas e atualizadas.

4. As atribuições de competência dos servidores são acompanhadas de definições claras das responsabilidades?
Não.
Não, mas estão sendo tomadas providências para implementar.

X Sim, mas necessitam de aprimoramentos.
Sim, existe definição clara das responsabilidades.

Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.

X Sim, mas necessitam de aprimoramentos.
Sim, e contribuem para as atividades de controle.

6. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades de competência da Divisão de Almoxarifado?

Não.
X Não, mas está em fase de adequação.

Sim, mas necessita de aprimoramento.
Sim, e contribui para as atividades de controle.

Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação dos controles internos dos Processos Seletivos e dos Registros Acadêmicos 
sejam executados de forma objetiva, eficiente, padronizada  e de acordo com metodologia aceitável. No presente caso, a 
auditoria utilizou  o The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO.

1. Os controles administrativos instituídos pela Divisão de Almoxarifado são percebidos por todos os servidores nos 
diversos níveis da estrutura da divisão?

2. Os processos relacionados à Divisão de Almoxarifado estão mapeados e com fluxo de processo disponibilizado para 
consulta?

3. Os procedimentos e as instruções operacionais internas da Divisão de Almoxarifado são padronizados e estão 
registrados em documentos formais?

5. Os controles administrativos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela Divisão de 
Almoxarifado?
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X Não.
Não, mas está em fase de desenvolvimento.
Sim, mas não existe o efetivo acompanhamento.
Sim, está implementado e é monitorado e avaliado.

X Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.
Sim, mas os servidores não foram capacitados.
Sim, e os servidores foram capacitados.

9. A estrutura organizacional da Divisão de Almoxarifado é adequada para seu funcionamento ?
Não.

X Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.
Sim, mas necessita de aprimoramento.
Sim, a estrutura organizacional é adequada.

10. A Divisão de Almoxarifado possui Código de Ética (ou semelhante) específico?
Não.

X Não, segue o Código de Ética do Servidor Público Federal.
Sim, possui Código de Ética específico mas necessita de aprimoramento.
Sim, possui Código de Ética específico e adequado.

11. A Divisão de Almoxarifado possui Regimento Interno?
X Não.

Não, mas está em fase de elaboração.
Sim, mas necessita de algumas alterações/adequações.
Sim, possui Regimento Interno adequado.

Avaliação de Risco

Não.
X Não, mas estão em fase de levantamento de informações.

Não, mas foi feito um levantamento não metodológico.

Não.
X Não, mas estão em fase de levantamento.

Sim, mas necessita de aprimoramento.

7. As atividades da Divisão de Almoxarifado estão previstas no Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria, formal e 
metodologicamente elaborado?

8. As capacitação dos servidores da Divisão de Almoxarifado estão previstas no Plano de Capacitação da Pró-Reitoria,  
com base nas necessidades identificadas?

12. Os principais riscos envolvidos na Divisão de Almoxarifado estão previstos na gestão de riscos da Pró-Reitoria, 
foram identificados e avaliados com metodologia aceitável (por exemplo, o COSO)?

Sim, existem atividades de controle elaboradas a partir da identificação e avaliação metodológica de riscos, inclusive 
de fraudes.

13. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e 
a gerar informações úteis à tomada de decisão?

Sim, os riscos são mensurados e classificados em escala de prioridade, gerando informações úteis à tomada de 
decisão.

14. Há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da Divisão de 
Almoxarifado?
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X Não há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos.

X Não.

Atividades de Controle

Não.
X Não, mas já está em fase de levantamento.

Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.

X

Não.
X Não, mas já solicitou desenvolvimento de sistema junto à DTIC para a realização do controle das receitas.

Sim, mas o sistema necessita de melhorias.
Sim, possui sistema de controle eletrônico adequado às necessidades.
Esse controle é executado manualmente através de planilha elaborada por servidor do setor.

19.  A  Divisão de Almoxarifado possui procedimento padronizado a ser realizado pelos servidores em suas atividades?

Não há padronização.
Não, mas está em fase de elaboração de documentos com essa finalidade.
Sim, mas essa padronização apresenta fragilidades, necessitando de aprimoramentos.

X

Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, sem a devida tomada 
de providências.

Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, com a devida tomada 
de providências.

Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, com a devida tomada 
de providências, comunicando à alta administração.

15. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Divisão de Almoxarifado solicitar instauração de sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos?

Não, a prática é não solicitar a instauração de sindicância para apurar responsabilidades nem exigir eventuais 
ressarcimentos.

Sim, na ocorrência de fraudes e desvios, as ações são realizadas internamente, sem a necessidade de instauração 
de sindicância para apuração responsabilidades e eventuais ressarcimentos.

Sim, na ocorrência de fraudes e desvios,  é solicitada a instauração de sindicância para apurar responsabilidades e 
exigir eventuais ressarcimentos.

16. Existem políticas e ações  claramente estabelecidas, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da Divisão de Almoxarifado ?

Sim, existem políticas e ações implementadas e claramente estabelecidas para diminuir os riscos e alcançar os 
objetivos.

17. As atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente, de acordo com o planejamento 
da Divisão de Almoxarifado?

Não, as atividades de controle adotadas são apropriadas, mas não estão de acordo com o planejamento da Divisão 
de Almoxarifado.

Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas, de acordo com o planejamento, mas necessitam de 
aprimoramentos.

Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente, de acordo com o 
planejamento.

18. A Divisão de Almoxarifado dispõe de sistema informatizado para o controle dos recursos orçamentários a serem 
utilizados internamente?

Sim, existe padronização dos formulários e modelos de documentos e estes são utilizados de forma uniforme por 
todos os servidores.
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Não.
Não, mas pretende-se adotar controles com essa finalidade.

X

21. Os servidores designados para atuar no almoxarifado foram devidamente capacitados?
X Não.

Não, mas já foram realizadas solicitações de capacitação para os servidores envolvidos.
Sim, mas necessitam de novas capacitações.
Sim, os servidores designados estão devidamente capacitados.

22. Os servidores designados para atuar no almoxarifado dispõem de tempo suficiente para executar suas atividades?

Não.
Não, mas estão sendo realizadas adequações para melhorar isso.

X Sim, mas necessita de aprimoramentos.

Sim, os servidores designados dispõem de tempo suficiente para executar suas atividades adequadamente.

23. Qual o nível de maturidade dos controles administrativos das atividades realizadas na Divisão de Almoxarifado?

X

24. Qual o nível de avaliação da gestão dos processos geridos pela Divisão de Almoxarifado?

X

Informação e Comunicação
25. A comunicação na Divisão de Almoxarifado é adequada e eficiente?

Não.
Não, mas estão sendo realizadas ações para melhorar.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

X Sim, a comunicação é adequada, eficiente e contribui para as atividades de controle.

20. A Divisão de Almoxarifado dispõe de controle, manual ou eletrônico, das informações sobre a disponibilidade 
orçamentária e financeira, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível? 

Sim, há controle da disponibilidade orçamentária e financeira, mas ele apresenta fragilidades, necessitando de 
aprimoramentos.

Sim, dispõe de controle da disponibilidade orçamentária e financeira e utiliza este controle para subsidiar suas 
tomadas de decisão.

Informal: As atividades de controle não são mapeadas e os controles dependem principalmente das pessoas.

Padronizado: As atividades de controle são mapeadas e implementadas.
Monitorado: Controles padronizados e com testes periódicos.
Otimizado: Utilização de sistemas e ferramentas para apoiar as atividades dos controles administrativos.

Repetitivo e intuitivo: Existe conscientização da necessidade de se gerenciar determinados processos, mas os 
processos são informais e desorganizados.

Processo definido: Os processos estão implementados com pontos de controle para reavaliação dos níveis de 
serviço e de satisfação das necessidades.

Gerenciado e medido: São utilizadas medidas de desempenho que refletem cada vez mais as necessidades do 
usuário final e não somente os objetivos dos processos.

Otimizado: Os níveis de serviço são continuamente reavaliados para garantir alinhamento do processo com os 
objetivos do instituição.

26. As informações consideradas relevantes para a Divisão de Almoxarifado são devidamente identificadas, 
documentadas, armazenadas e comunicadas tempestivamente aos interessados?



ANEXO I

Página 5

Não.
Não, mas a Unidade tem buscado adotar procedimentos para implementar.

X Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.
Não, mas está em fase de adequação.

X Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.
Não, mas busca-se adotar procedimentos para isso.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

X

Não.
X Não, mas tem buscado adotar procedimentos para o fornecimento dessas informações.

Sim, mas os relatórios precisam ser aprimorados.

Monitoramento

Não.

X Sim, mas o monitoramento indica que são necessárias algumas melhorias.

Não.
Não, mas tem buscado adotar procedimentos para a melhoria dos controles administrativos.
Sim, mas as avaliações indicam que são necessárias algumas melhorias.

X Sim, os controles administrativos são adequados e efetivos, pelas avaliações realizadas.

32. Os controles administrativos da Divisão de Almoxarifado têm contribuído para a melhoria de seu desempenho?
Não.
Não, mas tem buscado adotar procedimentos para contribuir com a melhoria de desempenho.

Sim, as informações consideradas relevantes são devidamente identificadas, documentadas, armazenadas e 
comunicadas tempestivamente aos interessados.

27. As informações consideradas relevantes pela Divisão de Almoxarifado são de qualidade suficiente para permitir aos 
servidores da Unidade tomarem as decisões apropriadas no desenvolvimento de suas tarefas?

Sim, as informações consideradas relevantes são de qualidade suficiente para permitir aos servidores da Unidade 
tomar as decisões apropriadas.

28. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da Divisão de Almoxarifado, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura?

Sim, a comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos, em todas as direções, por todos os 
seus componentes e por toda a sua estrutura.

29. A Divisão de Almoxarifado gera algum relatório à Alta Administração da UNIPAMPA fornecendo informações 
gerenciais relevantes à tomada de decisão ou informações que demonstrem realizações ou necessidades da unidade?

Sim, gera relatórios à Alta Administração da UNIPAMPA, fornecendo informações gerenciais relevantes à tomada 
de decisão ou informações que demonstrem realizações e necessidades.

30. Os controles administrativos da Divisão de Almoxarifado são constantemente monitorados para avaliar sua validade 
e qualidade ao longo do tempo?

Não, mas está sendo desenvolvido trabalhos para realizar o monitoramento a fim de avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo.

Sim, os controles administrativos são constantemente monitorados para avaliar sua validade e qualidade ao longo 
do tempo.

31. Os controles administrativos da Divisão de Almoxarifado são considerados adequados e efetivos pelas avaliações 
realizadas?
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Sim, mas os controles administrativos necessitam de aprimoramentos.
X Sim, os controles administrativos contribuem de forma satisfatória para a melhoria de desempenho.

Não.
Não, mas está em fase de implementação.

X

Sim, tem esse levantamento e o utiliza como indicador para a melhoria do processo de trabalho.

34. A Divisão de Almoxarifado possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente?
Não.
Não, mas está em fase de implementação.

X Sim, tem metas mas carece de aprimoramentos.
Sim, tem metas e as utiliza para aprimoramento de suas atividades.

33. A Divisão de Almoxarifado registra os principais erros incorridos nos processos de trabalho para buscar 
soluções/capacitações com vistas a aprimorar esses processos?

Sim, dispõe desse levantamento mas necessita de aprimoramento ou ainda não é utilizado para melhorar os 
processos de trabalho.
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