CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANALISE DE VISTORIA DO DEPOSITO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2017
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VISITA IN LOCO Nº: 007/CGM/2017.
DATA
: 22/12/2017 AS 09:10 HS
OBJETO
: VISITA TECNICA NA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRA
ÓRGÃO
: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
ASSUNTO
: ANÁLISE DO FUNCIONAL DO DEPOSITO

CONTROLADOR GERAL
TECNICO DE CONTROLE
TECNICA DE CONTROLE
AUXILIAR DE CONTROLE

: Márcio da Costa Murata
: Talles Eduardo dos Santos
: Priscila Santos de A. Costa
: Cristian Wagner Madela

1- DA VISITA TÉCNICA

1.

O objetivo e verificar “IN LOCO” do deposito da Secretaria municipal de obras e
serviços público, em todos os setores como: Estrutura estoque de materiais,
distribuição de peças e materiais, guarda de equipamentos e sala de serviços.

2.

Nessa visita “IN LOCO”, foi realizada no deposito da Secretaria municipal de obras e
serviços público, e seu funcionamento.

3.

DO PRÉDIO EM GERAL – Há muitas goteiras por todo o prédio. sem luminosidade
necessária, algumas com lâmpadas queimadas e outras sem lâmpada.

4.

FORA DO PRÉDIO – Muita sujeira, mato devido período chuvoso, lixo amontoado,
falta de organização dos equipamentos e materiais.

5.

PÁTIO GERAL – O pátio este muito desorganizado, com equipamentos quebrados
misturados com os que estão em funcionamento, galões por todos os cantos, lixo
empilhado sem destinação correta.

6.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL - O tanque de combustível, não encontra-se em
utilização, mas esta em estado precário sem proteção suficiente para incêndio, sem
placas, sem extintores, sem drenagem funcionando, muita sujeira, e materiais que não
deviria estar naquele local, como madeira, galões, veículos, resto de peças entre outros
objetos.

7.

INTERIOR DO GALPÃO DO DEPOSITO – Não existe organização, todos os
materiais misturados, não da pra saber, quais ainda estão em funcionamento ou quais
que ainda funciona, muito lixo de resíduo de peças substituídas, lâmpadas, reatores,
entre outros objetos.
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8.

SALA DE ATENDIMENTO – Sala com muito mofo, parede com infiltração,
iluminação precária, sem janela nem ventilação adequada, o ar condicionado não
funciona, falta material para o atendimento dos servidores.

9.

BANHEIRO – O banheiro destinado para servidor é muito precário, sujo, sem
iluminação funcionando, sem ventilação adequada, sem materiais necessários: (sabão,
papel, material porta papel, porta sabonete, assento sanitário).

10.

AREA EXTERNA – Falta limpeza no pátio.

2 - DA RECOMENDAÇÃO

A Controladoria Geral do Município, após realizar visita “IN LOCO” no deposito da
Secretaria municipal de obras e serviços público, em comprimento as medidas necessárias de
acompanhamento técnico, objetivando assegurar o funcionamento e os serviços prestados a
população resolve:
I - Recomendar à senhora Secretária Municipal de Obras e Serviço Público Roberto
Souza Tavares a tomar as providências necessárias a partir da ciência deste;
II – Recomendar a correção dos apontamentos na visita técnica;
DO PRÉDIO EM GERAL
III – Recomendar limpeza geral do prédio e concerto dos locais necessário, telhas,
piso; (foto anexa)
FORA DO PRÉDIO
IV – Recomendar limpeza ao redor do prédio, com remoção dos materiais que não
mais tem serventia, corrigir instalação elétrica e hidráulica, prazo 15 (quinze) dias; (foto
anexa).
PÁTIO GERAL
V – Recomendar a organização dos maquinários e veículos e maquinários além da
limpeza do pátio, prazo 15 (quinze) dias; (foto anexa).
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
VI – Recomendar a retirada dos materiais no qual não pertence ao local, inclusive
veículo, limpeza geral, instalação de Hidráulica, extintor, limpeza nas canaletas e caixa de
óleo, prazo15 (quinze) dias; (foto anexa).
INTERIOR DO GALPÃO DO DEPOSITO
VII – Recomendar limpeza geral, separação dos materiais de uso, envio dos materiais
que não tem mais serventia para o galpão do meio ambiente;
VIII – Recomendar a construção de prateleiras para melhor armazenar os materiais;
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IX – Recomendar a guarda correta dos maquinários em local com chave tipo:
motosserra, esmeril, bomba, roçadeira, sacador entre outros; (Foto anexa)
X – Recomendar a instalação correta do bebedouro de agua dos funcionários; (Foto
anexa)
XI – Recomendar um responsável pelo deposito;
SALA DE ATENDIMENTO
XII – Recomendar a manutenção e a reforma imediata da sala de atendimento dos
funcionários, com abertura e instalação de janela, concerto do ar condicionado ou instalação
de outro; (Foto anexa)
XIII – Recomendar a melhoria dos mobiliários como cadeiras, mesa, armário;
BANHEIRO
XIV – Recomendar com urgência reforma do banheiro melhorando a iluminação
ventilação, e os materiais de higienização dos servidores conforme descrito, prazo 15
(quinze) dias; (Foto anexa)
XV - Será encaminhada cópia desse relatório ao prefeito.
XVI - Anexo I relatório fotográfico.

Campo Novo de Rondônia, 22 de dezembro de 2017.
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ANEXO I
DO PRÉDIO EM GERAL

FORA DO PRÉDIO
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PÁTIO GERAL

TANQUE DE COMBUSTÍVEL
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INTERIOR DO GALPÃO DO DEPOSITO
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SALA DE ATENDIMENTO

BANHEIRO

MATERIAIS PARA SER COLOCADO EM SALA COM CHAVE
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