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Resumo:  
O trabalho é resultado da integração dos conhecimentos de informática do curso técnico em 

Informática para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS) – Campus Osório com a prática do estágio supervisionado, em 

desenvolvimento, na Secretaria de Assistência Social (SAS) do Município de Osório - RS, 

durante o ano de 2015. O objetivo deste trabalho é a construção e o desenvolvimento de um 

sistema de controle de estoque para o Almoxarifado da SAS. A justificativa para a criação 

deste programa é a necessidade de organizar e planejar os materiais de insumo (como 

exemplos: alimentos, utensílios de cozinha e lavanderia, material escritório e outros) da SAS 

e de seu complexo, que conta com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

Casa de Abrigo e o administrativo da secretaria. Estes materiais são comprados, via nota de 

empenho, pela SAS e são destinados para o complexo, na sua maioria, e outros para 

doação da comunidade. Desta forma, a metodologia do trabalho é um estudo de caso 

aplicado a SAS, em particular ao setor do almoxarifado. Esta se fazendo uso do framework 

Yii para desenvolvimento ágil, o qual integra a linguagem de programação PHP e o sistema 

gerenciador de banco de dados MYSQL. Visto que o estágio está em andamento, têm-se 

apenas resultados parciais: o controle de empenhos e solicitações aos fornecedores está 

concluído. Estando pendente a conclusão do controle de acesso aos usuários. Por fim, 

espera que esse sistema web permita melhorar o controle de estoque, otimizando o serviço 

prestado a comunidade osoriense. Além disso, o sistema possibilitará acompanhar de forma 

mais precisa as solicitações de compras e entregas dos fornecedores, bem como permitirá 

que diferentes setores da SAS tenham acesso ao serviço de solicitações de materiais 

presentes no estoque. Palavras-Chaves: Almoxarifado; Controle de Estoque; Assistência 

Social.  


