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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGA – Nº. 006/2011  
 
 

“DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO, 
REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE BENS E 
MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ”. 

 
Versão:  01 
Aprovação:  26/05/2011 
Ato de aprovação : 26/05/2011 
Unidade Responsável:  Secretaria de Gestão Administrativa – Setor de Almoxarifado 
 
 
I – FINALIDADES 
 
1.1 A presente instrução normativa tem como finalidade estabelecer procedimentos 
para controle, normatizando, garantindo, restringindo e assegurando o recebimento, 
registro e armazenamento de bens e materiais de consumo realizado pelo setor de 
almoxarifado da Câmara Municipal de Cuiabá.   
 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
2.1 Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Cuiabá, especialmente o setor de almoxarifado que é indispensável para a execução 
das atividades, procedimentos e rotinas de trabalho.      
 
 
III - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Do recebimento dos bens e materiais  
 
3.1 O Recebimento dos bens e materiais de consumo será obrigatoriamente 
realizado pelo setor de almoxarifado da Câmara Municipal de Cuiabá, por servidor 
responsável e lotado no respectivo setor, de acordo com os procedimentos definidos 
abaixo. 
 
3.2 Os bens e materiais de consumo adquiridos só serão admitidos no setor de 
almoxarifado devidamente acompanhados da Nota Fiscal entregue pela empresa 
contratada, com a descrição detalhada dos produtos, a fim de possibilitar a 
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conferência do preço, quantidade, especificações/descrição, prazo de entrega e 
qualidade. 
 
3.3 Constitui responsabilidade da Coordenação de Licitação enviar ao setor de 
almoxarifado, após o ordenador de despesas determinar a emissão de empenho,  a 
Autorização de Fornecimento contendo a descrição dos bens e materiais de 
consumo, a quantidade e o valor.      
 
3.4 Após a conferência, o servidor do almoxarifado irá atestar a Nota Fiscal 
declarando que esta de acordo com o que foi contratado, enviando-a para a 
Coordenação de Licitação, que fará sua juntada ao processo e a encaminhará à 
Secretaria de Gestão Financeira.  
 
3.5 Em se tratando de contratos/aquisições de bens e materiais de consumo de 
fornecimento continuado, cujo pagamento é realizado mensalmente, como por 
exemplo, água, gás, café, açúcar e outros, o fornecedor  apresentará requisição 
contendo a descrição e quantidade do bem ou material solicitado, a fim de 
possibilitar o controle e futura emissão de Nota Fiscal que se dará por ocasião do 
pagamento. 
 
3.6 Constatadas divergências entre os bens e materiais de consumo e a Nota Fiscal 
ou Autorização de Fornecimento,  o servidor responsável pelo recebimento deverá 
comunicar imediatamente à Secretaria de Gestão Administrativa para que adote as 
devidas providências, objetivando a regularização do fornecimento. 
 
3.7 Compete ao servidor responsável pelo setor, registrar no sistema informatizado 
específico os seguintes itens: número da Nota Fiscal, valor da Nota Fiscal,  nome e 
CNPJ da empresa/fornecedor, Inscrição Estadual e a descrição dos bens e materiais 
de consumo adquiridos com os valores unitários.    
 
Do armazenamento dos bens e materiais  
 
3.8 O armazenamento dos bens e materiais de consumo adquiridos compreende a 
guarda, localização, segurança e preservação, a fim de atender as necessidades 
operacionais de todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal 
de Cuiabá. 
 
3.9 Os bens e materiais de consumo deverão ser agrupados por classificação 
(tipo/classe), para facilitar a movimentação, realização de inventários e distribuição. 
 
3.10 A disposição dos bens e materiais de consumo deve ser feita por ordem de 
freqüência de solicitação, possibilitando a facilidade de circulação dos servidores, 
bem como a economia de tempo e esforço.  
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3.11 O armazenamento dos bens e matérias de consumo pesados e volumosos, 
devem ser estocados nas partes inferiores das estantes, objetivando evitar riscos de 
acidentes ou avarias. 
 
3.12 O empilhamento dos bens deve ocorrer de modo a permitir a fácil visualização 
da etiqueta ou selo de validade, a fim de evitar o vencimento do estoque, bem como 
mantê-los, sempre que possível, em suas embalagens originais. 
 
3.13 O servidor responsável deverá fazer uma inspeção a cada 3 (três) meses, 
possibilitando um rápido inventário físico e a atualização dos saldos com o material 
existente. 
 
3.14 A arrumação dos bens e materiais de consumo deve ocorrer na utilização dos 
espaços úteis e áreas livres, não prejudicando o acesso às partes de emergência, 
tais como extintores de incêndio e circulação de pessoal especializado para 
combater o incêndio. 
 
3.15 Objetivando evitar avarias, os bens e materiais de consumo jamais deverão ser 
armazenados em contato direto com o piso, utilizando-se adequadamente os 
acessórios de estocagem.  
 
Do estoque mínimo dos bens e materiais  
 
3.16 O servidor responsável pelo almoxarifado deverá manter estoque mínimo e 
máximo de bens e materiais de consumo, utilizando como padrão a relação 
trimestral de consumo (inventário físico). 
 
3.17 Constatada a diminuição do nível do estoque de qualquer material ou bem de 
consumo, o servidor responsável deverá encaminhar uma Comunicação Interna à 
Secretaria de Gestão Administrativa alertando-a da situação.  
 
3.18 Após ser cientificada da situação do estoque do almoxarifado, a  Secretaria de 
Gestão Administrativa determinará ao setor competente que adote providências a 
fim de dar andamento ao processo de aquisição, para que não ocorra a falta dos 
bens e materiais de consumo. 
 
Da saída dos bens e materiais 
 
3.19 O fornecimento dos bens e materiais de consumo será realizado unicamente 
pelo setor de almoxarifado, que fará sua distribuição às unidades da estrutura 
organizacional da  Câmara Municipal de Cuiabá, de acordo com a demanda das 
mesmas. 
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3.20 Todo bem e material de consumo retirado no setor de almoxarifado, deverá ser 
feito através do formulário de Requisição de Material contendo a identificação do 
solicitante, nº da requisição, o item, a quantidade, a descrição, a assinatura do 
servidor requisitante e a data da requisição.  
 
3.21 O servidor responsável pelo almoxarifado deverá lançar diariamente no sistema 
informatizado específico todas as entradas e saídas de bens e materiais de 
consumo no estoque. 
 
3.22 Após o lançamento no sistema informatizado, o servidor responsável arquivará 
as requisições em pasta própria, organizada por ordem cronológica.   
 
Da Responsabilidade pelos bens e materiais 
 
3.23 Constitui obrigação de todos os servidores lotados no setor de almoxarifado a 
guarda, zelo e conservação dos bens e materiais de consumo.  
 
3.24 Os servidores lotados no setor de almoxarifado poderão ser chamados à 
responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhes foi confiado, para 
guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer material que esteja sob sua guarda. 
 
3.25 Constatado o desaparecimento ou avaria de bem ou material de consumo sob 
sua responsabilidade, o servidor deverá enviar comunicação interna à Secretaria de 
Gestão Administrativa relatando o ocorrido de forma circunstanciada, a fim de serem 
adotadas medidas cabíveis. 
 
3.26 Recebida a comunicação interna do almoxarifado relatando o  desaparecimento 
ou perecimento do bem ou material, a Secretaria de Gestão Administrativa 
determinará a abertura de sindicância/processo administrativo a fim de apurar a 
responsabilidade pelo ocorrido. 
 
IV -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Ocorrendo atrasos ou descumprimento da entrega dos bens e materiais de 
consumo, o setor de almoxarifado comunicará por escrito à Secretaria de Gestão 
administrativa para que adote providências.  
 
4.2 O setor de almoxarifado manterá em arquivo próprio, informações relativas ao 
desempenho dos fornecedores, principalmente no que se refere aos prazos de 
entrega e a qualidade dos bens e ou materiais de consumo fornecedores.  
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4.3 O setor de almoxarifado utilizará medidas que possibilitem uma gestão eficaz do 
sistema informatizado de controle de bens e materiais de consumo,  assegurando 
com isso as ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento. 
 
4.4 Constitui dever do servidor responsável pelo almoxarifado, disponibilizar sempre 
que solicitado pelos seus superiores e Secretaria de Controle Interno, relatórios 
gerenciais, mapas de resumo de entrada e saída de bens e materiais de consumo 
para registro e conferência e relatório do inventário físico do estoque mencionado 
item 3.13.  
 
4.5 Fica vedado o recebimento de material ou bem de consumo em desacordo com 
as  especificações descritas nos itens 3.2, 3.4 e 3.5. 
 
4.6 Fica vedada a entrega de material ou bem de consumo sem a apresentação da 
requisição devidamente preenchida de acordo com o estabelecido no item 3.20. 
 
4.7 Fica vedado o ingresso de servidores lotados em outros setores e secretarias, 
salvo se estiver acompanhado de servidor do setor de almoxarifado. 
 
4.8 As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, devidamente 
identificadas, tem livre acesso ao setor de almoxarifado, por ocasião da realização 
de auditorias, inspeções e outras averiguações que entenderem necessárias para o 
cumprimento de sua função.  
 
4.9 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 
junto à Secretaria de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos 
de auditoria interna aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estruturas organizacional. 
 
5.0 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da mesma. 
 
 
Cuiabá, 26 de maio de 2011. 
 
 
 
 

Julio Pinheiro  
Presidente 

 
 
 

Eronides Dias da Luz  
Secretário de Controle Interno 


