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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 004/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e Manutenção/ Secretaria de 

Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos para o controle dos 

materiais de consumo na Câmara Municipal de Cuiabá 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Contrato: acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar direitos e obrigações 

recíprocos entre os contratantes; 

2. Extravio: desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligência do responsável pela 

sua guarda; 

3. Furto: crime que consiste no ato de subtrair coisa móvel pertencente à outra pessoa, com a 

vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para outrem; 

4. Roubo: crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de 

violência ou de grave ameaça; 

5. Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde sua identidade física 

em dois anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período; 

6. Nota de empenho: documento utilizado para os registros de operações que envolvem 

despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública; 

7. Sistema de compras e licitações: sistema administrativo que trata dos procedimentos de 

rotinas de compras e licitações; 

8. Sistema de controle de material: ferramenta tecnológica que controla as entradas, baixas e 

as movimentações ocorridas nos materiais de consumo; 

9. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração das Instruções Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

10.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam. 

 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar os procedimentos relacionados ao controle dos materiais de consumo na 

Câmara Municipal de Cuiabá. 
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III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria de Patrimônio e Manutenção, a Secretaria de 

Orçamento e Finanças e a Presidência.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal em se tratando de 

materiais de consumo na administração pública.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. As compras de materiais de consumo, para reposição de estoques e/ou para atender 

necessidade específica de qualquer unidade, deverão ser efetuadas pela Coordenadoria de 

Compras, Licitações e Contratos. 

 

VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. São atribuições do Secretário de Patrimônio e Manutenção: 

 Autorizar as aquisições de materiais de consumo; 

  informar à Presidência a ocorrência de extravio de material; 

 encaminhar cópia do Relatório de Inventário ao Presidente e à Secretaria de 

Orçamento e Finanças; 

2. São atribuições do Presidente da Comissão de Inventário, Avaliação e Doação: 

 realizar o inventário dos materiais de consumo em estoque; 

 elaborar o Relatório de Inventário, citando as ocorrências verificadas e encaminhar 

para a Secretaria de Patrimônio e Orçamento; 

3. São atribuições do Presidente da Câmara: 

 nomear Comissão de Inventário, Avaliação e Doação; 

 autorizar, com base no Relatório de Inventário Patrimonial, a baixa dos materiais 

extraviados no Sistema de Controle de Material; 

 determinar a autuação de processo de bens extraviados; 

4. São atribuições do chefe de Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado: 

 realizar as atividades de recebimento, registro, guarda, distribuição, controle e baixa 

dos materiais de consumo; 

  emitir Relatório Mensal de Material Baixado no Sistema de Controle de Material e 

enviar para a Secretaria de Orçamento e  Finanças; 

  comunicar ao Secretário de Patrimônio e Manutenção a ocorrência de extravio de 

material; 

5. São atribuições do Secretário de Orçamento e Finanças: 

 Proceder à baixa contábil dos materiais de consumo excluídos do Sistema de Controle 

de Materiais; 
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 realizar os ajustes nos saldos contábeis quando houver divergência entre estes e o 

apresentado no Inventário; 

 anexar cópia do Relatório de Inventário às Contas Anuais 

 

 

 

VII. DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. O recebimento é o ato pelo qual o material solicitado é recepcionado em local previamente 

designado, ocorrendo nessa oportunidade apenas a conferência quantitativa e a transferência 

da responsabilidade pela guarda e conservação do bem, não implicando em aceitação; 

2. O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado, após receber da Coordenadoria de Compras, 

Licitações e Contratos, a cópia da Nota de Empenho e do Contrato, deverá aguardar a entrega 

de material pelo fornecedor; 

3. A Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos deverá ser informada quando o 

fornecedor não entregar o material no prazo previsto; 

4. Ao dar entrada no Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado, o material deverá estar 

acompanhado da Nota Fiscal ou do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 

correspondente; 

5. A aceitação é o ato pelo qual o material recebido é inspecionado por servidor habilitado, 

verificando sua compatibilidade com o documento legal para entrega (Nota Fiscal ou 

DANFE) que poderá estar acompanhado pelo contrato, e, estando em conformidade, dar-se-á 

o “aceite”, preferencialmente, no verso do referido; 

6. O servidor que atestar o documento deverá ser identificado pelo nome, pelo cargo e pela 

matrícula; 

7. A aceitação do material dependerá de conferência e/ou exame qualitativo 

8. Caso o material não corresponda com exatidão ao que foi pedido, ou, ainda, apresentar falhas 

ou defeitos, o chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado comunicará o fato ao 

Secretário de Patrimônio e Manutenção, que informará ao Coordenador de Compras, 

Licitações e Contratos; 

9. O Coordenador de Compras, Licitações e Contratos deverá solicitar ao fornecedor a 

regularização da entrega ou efetuar a devolução do material, conforme previsto no artigo 69 

da Lei Federal nº 8.666/1993; 

10. A armazenagem compreende guarda, localização, segurança e preservação do material 

adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades 

integrantes da estrutura da Câmara Municipal; 

11. Qualquer material estranho à Unidade não deverá permanecer no almoxarifado; 

12. Os materiais obsoletos ou em desuso, para fins de baixa patrimonial, deverão ser 

identificados e examinados pela Comissão de Inventário, Avaliação e Doação; 

13. A distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao 

usuário; 

14. . A distribuição de material para as diversas unidades integrantes da estrutura organizacional 

da Câmara Municipal deverá ser feita pelo Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado mediante 

“Requisição de Material” realizada pelo chefe da unidade interessada; 
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15. A baixa é o procedimento de exclusão do material do estoque registrado no Sistema de 

Controle de Material; 

16. O responsável pelo Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado deve exercer um controle efetivo 

do estoque de material, mantendo os registros atualizados, de modo a propiciar informações 

oportunas e confiáveis; 

17. Quando houver Registro de Preços em vigor, a reposição de material será realizada mediante 

solicitação de fornecimento, caso contrário, deverá ser elaborado Termo de Referência e 

enviado para a Secretaria de Patrimônio e Manutenção para os procedimentos de aquisição; 

18. O Inventário físico dos materiais é o procedimento administrativo que se constitui no 

levantamento físico e financeiro dos saldos de estoques no depósito; 

19. O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado deverá fornecer à Comissão de Inventário, 

Avaliação e Doação, em data a ser definida com a Comissão, a relação emitida pelo Sistema 

de Controle de Material dos materiais em estoque; 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES  

 

1. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de Controle Interno;  

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma; 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  


