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RECOMENDAÇÃO Nº. 022/UCI/2014 
 

    Carlinda - MT, 10 de setembro de 2014. 
 
A:  
SRA.CLAUDIA AVANCI BELIDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
C/C: 
PREFEITO MUNICIPAL 
DD. GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 
 
Assunto: Necessidade de implantação de almoxarifado central 
 
 

Senhora Secretária,  

Ao cumprimentá-la, venho através deste alertar sobre a necessidade de 
implantação imediata do Setor de Almoxarifado Central, visando aplicar e estabelecer 
procedimentos, normas e rotinas de controle, restringir e assegurar o correto 
recebimento de bens e/ou materiais de consumo junto a Prefeitura Municipal de 
Carlinda, haja vista que Administração Pública atendendo aos princípios da eficiência e 
da economicidade deve obter controle efetivo de todas as suas aquisições, 
movimentações e da mesma forma de todas as saídas de estoque efetuadas as demais 
secretárias desta municipalidade, fato que não ocorre, já que todas as notas fiscais de 
entrada são dadas saídas na sua totalidade, remetendo ao estoque zero ocorrência não 
recomendada, pois evidencia a falta de controle e a falta de planejamento incoerência 
que destoa a finalidade pública. 

Ressalta-se ainda que o fato não deve ser tratado de forma superficial, pois o 
mesmo já foi enfatizado em discussão no Ciclo Gestão Eficaz no pólo de Sorriso/2014 e 
apontado no relatório das contas de gestão desta prefeitura no exercício de 2013, caso 
não ocorra o devido controle haverá reincidência na impropriedade apontada pelo 
TCE/MT. 

Esta recomendação objetiva auxiliar e aprimorar a gestão atendendo a uma 
necessidade elencada na nova contabilidade, exarando ainda a preocupação no intuito 
de evitar possíveis erros, inconsistências ou irregularidades que resultem danos ao 
erário e multas aos responsáveis. 

 
 

PAMELA RAFAELA EGER 
Adm. Controladora Interna 
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