Indicação n° 38/2020
O Vereador ROGÉRIO MORANDI CABRAL,
fazendo uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei:

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal, senhor RICHARDSON BRANCO NUNES, e
Departamento responsável, para que melhorem o sistema de compras e promovam a
integralização do mesmo com o almoxarifado.
JUSTIFICATIVA

O vereador que esta subscreve, faz a presente indicação com o
objetivo de gerar economia para o município e contribuir com melhorias no controle de
gastos de cada setor, solicitando de Vossa Excelência que através do setor
competente analisem a viabilidade de unificação do setor de compras e almoxarifado
afim de obter um melhor controle do fluxo de mercadoria necessária para a
funcionalidade dos vários setores da administração. Essa unificação busca também
otimizar as compras, principalmente às que geram maior impacto no orçamento;
análise de necessidade real de compra e mais agilidade no referido setor. A forma
como vem sendo conduzida a gestão de compras nos últimos anos demonstra:
a)
FALTA DE CLAREZA NOS PROCESSOS; (Não conhecer quais as etapas do
seu processo de compras podem gerar uma série de problemas e RETRABALHOS).
b)
FALHA DE COMUNICAÇÃO COM OUTROS SETORES; (A comunicação é a
chave para o sucesso e muitas vezes o motivo da ineficiência. No caso da área de
compras, o vem e vai de informações e a falha na comunicação podem gerar erros
irreparáveis e pode custar um pouco caro. Por exemplo, a falta de alinhamento entre a
área de compras e os outros departamentos gera dados desencontrados. Aí, você
junta esse problema com as centenas de e-mails diários, pronto! Surge o caos).
c)
PROCESSOS SEM PADRÃO. (A eficiência do setor de compras depende de
muitos fatores e um deles é a padronização dos processos).
Tais fatores demonstram a falta do uso de soluções tecnológicas para otimizar tanto o
tempo gasto nos processos quanto a dinamização de colaboradores. Por esta razão
se faz necessária a presente indicação.

Plenário Jovino Antônio Neves, em 31 de julho de 2020.

Rogério Morandi Cabral
Vereador
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