ESTADO DO CEARÁ
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 004/Z019

INSTRUçÃO NORMATIVA N° 004/2018, 06 DE IVIAIO 2019.

Dispõe sobre
as
normas
para
o
recebimento,
armazenagem, distribuição e controle de entradas e saidas

::n:::eeni::ssd:.gnô:gmão.se?ne,re::anne,:tseà:sÂLmm:::sr,fâ:::
Municipal de Choró.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIcipIO, no uso da competência que lhe foi atribuida na
Lei Municipal n° 485/2017;

CONSIDERAND0

EI

a

necessidade

de

padronizar

os

procedimentos

de

recebimento,

::T:::::?eesmáods,són;b:L€3aeA=:irn::eft:;áeon#gãàeMS:íTcai;ad,:maten-a,sdeconsumonosAlmoxariados
RESOLVE:

1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

àftns'u.m:s£rsocÁi:Txeanrtffoasd::;gn=geenTé%::móar,g=onã:WAad#:n,:ftdásàn;bujoçãfiuen#:oàee::rãmoatoebn;aá:=er
ao disposto nesta lnstrução Normativa.
Art. 2° Para fins desta lnstrução Normativa considera-se:

1. Órgão: Secretarias Municipais e todos os Órgãos que configurem como Unidades Orçamentárias.

EI

11. Almoxarifado: é o local onde são armazenados os materiais de consumo e permanente utilizados pelo
Município de Choró, antes de serem distribuidos aos Órgãos da Administração Municipal, mediante
requisição de material.

111. Materiais de consumo: àqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem normalmente sua
identidade fisica ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como, alimentos não pereciveis,
materiais de higiene, limpeza e expediente, observada a Poriaria n° 448, 13 e setembro de 2002.
IV. Recebimento: é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao Órgão público no local
previamente designado, não implicando em aceftação.

V. Aceitação - é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material
recebido satisfaz as especificações contratadas.

:'fimTe¥:::rg:Te;uã)dT:re=t:daesangá;asrds:a':e=';zpae¥ao:,:::,:râ:sçaó:gEroess:#:,f,:ú¥on#uanig,:,:,?o
Vll. Localização - consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado.
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Vlll. Cons€rvação e Preservação - consiste em man(er os materiais arrumados em suas embalagens
on.ginais e preservados de desgastes.
lx. Distribuição - é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário,
quando for necessário ou requisitado.
X. lnventário -consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes, para efefto de
confrontação com os estoques anotados nas fichas de controle e/ou no sistema de informática, sendo
realizado, no minimo, uma vez por trimestre.
XI. Materiais em desuso -o estocado liá mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo aquele
que, em es(oque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais utilidade para o órgão
gestor.
2.

`+

DO ALMOXARIFADO

Art. 3° 0 Almoxaffado é o espaço fisico utilizado pelos Órgão da Administração Municipal para

armazenagem do material de consumo para uso das Unidades Gestoras.

Art. 4° 0 almoxarffado deverá estar estruturado de forma a garantir a conservação, manutenção das
características fisicas e químicas, bem como a segurança dos materiais estocados. devendo haver
rotinas de limpeza, sendo organizado de tal forma que haja a maximização do espaço e a fácil
circulação intema.

Art. 5° Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua guarda e
administração, através de fichas de controle e/ou sjstema infomatizado que contenha as informações
de entradas, saidas, estoque, vencimento e lote, visando a emissão de relatórios, inventários e
conferência de mercadorias.
Art. 6° A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das rotinas e
dos procedimentos competem à Secretaria de Administração.

Art. 7° A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á de forma a:

u

1
-manter o controle do almoxarifado em fichas de controk? e/ou a gestão do sjstema informatizado
de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento;
11
- manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação de materiais;
111
- classíficar e cadastrar os ma(eriais de consumo no sistema de infomática e/ou em fichas de
controle por Unidades Gestora e fonte de recurso;
IV
- estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais, utilizando o método
PEPS -primeiro a entra é o piimeiro a sai, evftando assim o desperdício dos materiais;
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Municipal, em função do consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente
com finalidade de evitar. sempre que possivel, a demanda reprimida e a consequente ruptura de
estoque;
Vl
-avisar ao órgão da Administração Municipal competente os materiais em falta, quando atingirem
os estoques mínimos, mantendo de foma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais de
consumo, para que o Órgão competente requisite os materiais em falta;
Vll
-cx)nfen-r os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação fisica
de todos os materiais no ato do recebimento, mediaíite Nota Fiscal. Ordem de Compra e Nota de
Empenho:
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Vlll
- devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas no
documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, com jmediata comunicação do ocorrido ao
Fiscal de Contratos, Compras e Licitações;
lx
-proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;
X
- disponibilizar rek]tório atualizado da movimentação de entrada e saída dos jtens em
almoxarffado;

\/

Xl
-informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática
de qualquer ato ilegal, ilegilimo ou antLeconômico que resulte dano ao erário, para que seja tomada as
devidas providências;
Xll - o responsável realizará a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e
encaminliara a nota fiscal com as certidões, juntamente com o termo de recebimento e aceitação do
material para o Órgão competente, que irá encaminhar ao Setor de Contabilidade para efetuar a
liquidação da despesa;
XIll-a retirada de materiais deverá ser mediante a requisição de material, conforme Anexo 1;
XIV - receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos Órgãos da Administração
Municipal e, após registro, efetuara entrega;
XV - atender com agilidade e presteza as demandas solici(adas de materiais;
Xvl - acompanhar os piazos de enúega dos materiais a receber, comunicando ao Fiscal de Contratos,
Compras e Licftações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o desempenho
dos fomecedores, especialmente quanto ao prazo de entrega e à qualidade do bem fornecido;
X\/Il - acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a
substituição dos mesmos quando for necessário e possível;
Art. 8°. Todos os produtos, materiais e equipamentos, adquiridos pelo Municipio deverão
exclusivamente ser recebidos, conferidos e atestados na nota fiscal ou documento equivalente pelo
Responsável pelo respectivo Almoxarifado.

§ 1°. Os bens/produtos de uso imediato (gás GLP, água, gases medicinais, peças para manutenção e
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§ 2°. Os materiais de construção paia obras, i.efomas e manutenções prediais (areia, brita, cimento,
tijolos, telhas) poderão ser conferidos por servidor designado pela Secretaria de lnfraestrutura, devendo

u

conferir, assinar e a{estar a nota fiscal, no caso de serem entregues diretamen(e no local da obra.
§ 3°. Os materiais de consumo para manutenção da ftota (combustiveis, Iubrificantes, pneus e peças
para manutenção da frota) poderão ser conferidos por servidor responsável pelo Setor de Transporte,
devendo conferir, assinar e atestar a nota fiscal, no caso de serem entregues diretamente no local da
Manutenção ou abastecimento.
Art. 9°. Até o dia 15 de janeiro, o responsável pelo almoxarffado entregará, à Contabilidade, o Balanço
do Almoxaffado referente ao ano anterior, devidamente assinado e compativel com o seu respectivo
inventário.

3.

DOS PROCEDIMENTOS

Art. i 0°. Constituem atívidades básicas do Almoxarifado:
1o recebimento e a aceitação (aceite);
11-

o armazenamento;

111-

a localização;

lv-

a conservação e a preservação;

V-

a distribuição;
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Vl-

o inventário.

4.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE MATERIAL

Art.11°. 0 recebjmento de material em vjrtude de compra se djvjde em provisório e definitivo.

§ 1 ° 0 recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua aceitação.

§ 2° 0 recebimento definitivo se dá com a aceítação do material, que pressupõe a conformidade do
material com as específicações descritas no processo de compra.
Art. 12° Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Municipio de Choró deverá ser conferido
no que diz respefto a preços, quantidades, especificações, validade, marca e qualidade no ato do
recebimento.

u

Art.13° 0 recebimento de materiais de consumo pek> AJmoxarifado será formalmente efetuado, de
acordo com os seguintes prooedimentos:

1
- efetuar a conferência dos ftens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade,
especificações técnicas, quantidade e a integridade fisica e funcional, realizando os testes, quando
necessário;
11
- verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especmcações do material
adquirido e com Nota de Empenho e Ordem de Compra, bem como, dentro do prazo de validade para
emissão.

Art. 14° Atendidas as exjgêncjas, os materiajs serão estocados no Almoxarifado e, será declaraclo pelo
responsável, na Nota Fiscal, a aceftação e recebimento dos mesmos, utilkando carimbo especifico.

ã::â:ifaoAÚ#i:is-üâ£:taM::#,l;açt=mope¥ennTeb:aç:::=.bi:::Lo.ee:=?:|hdee::râes,:rr::c6#tnahb:#aâ:
para efetuar a liquidação da despesa.

ZI

Art. 15°. Os materiais deverão ser registrados no sistema de infomática e/ou em fichas de controle,
descrevendo o fornecedor, número da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade total, descrição dos
materiais adquiridos, Órgão da Administração que pertence os materiais e fonte de recurso.
Art. 16°. 0 registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema e/ou em fichas de
controle, contendo dados como:
I
-data de entrada e saída dos mesmos;
11
-especíricação do material com objeto resumido;
111

-quantidadeecustos;

Vl - nome do fomecedor;
V- nota fiscal;
Vl- documento comprobatório, com destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não
sendo acefta indicação de destinação genérica.
Art.17° Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e os devidos

registros nos sistemas competentes.
Art. 18° No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar falhas,
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imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a
devolução ao fornecedor, procedendo à notificação da empresa e demais providências cabiveis (Anexo

ü]
§ 1 ° 0 recel)jmen(o de quak]uer material de consumo que e§teja em divengêncja com as especificações
ou quantidades diversas do documento fiscal, enseja na responsabilidade civil, penal e administrativa do
servidor. Lei de lmprobidade Administrativa (Lei n° 842902) e demais legislações pertinentes.
§ 2° Qualquer discrepãncia existente entre o material recebido e a Nota de Empenho, deverão ser
solicitadas instruções ao Setor de Compras, Contratos e Licitações.
5.

ARMAZENAMENTO

Art.19°. 0 armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado confome
os seguintes critérios:

El

1
-dispor, segundo ftequência de solicitação, de modo a pemitir facilidade de acesso e economia
de tempo e esforço;
11
- armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e
facilitando a movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação;
111
- estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados para
facilitar o funcionamento operacional. observando a altura, forma, peso e movimentos, sem que tenha
contato direto com o piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem fisica;
lv
-conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;
V
-obsewar as recomendações do fabricante;
Vl
- procx3der, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de determinado
material, devendo ficar selados até necessária utilização;
Vll
-organizar os materiais, de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados atrás dos
materiais já existentes, armazenados a mais tempo;
VllI
-distibuir os materiais pelo método pEPS -primeiro que entra primeiro que sai, possibilitando

que os materiais que estão mm o prazo de validade próximo a vencer e os estocados há mais tempo
saírem primeiro:

\J

IX
X
XI
6.

-armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados;
-garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim;
-Realizar a segregação de materiais por tipo, evitando a contaminação cruzada.
LOCALIZAÇÃO

Art. 20° Quanto à localjzação dos materiajs adqujridos e recebjdos, dever-se-á proceder da seguinte

foma:
1
11

-estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo:
-utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento fisico

dos materiais em unidade de estocagem.
7.

DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO

Art. 21 ° Quanto à conservação e preservação dos materiais dever-se-á proceder da seguinte forma:
1
-manter o almoxarffido organizado e limpo;
11
-inspecionar, periodk)amente, todos os materiais sujeftos a coiTosão e deterioração, protegendoos contra efeitos do tempo, luz e calor;
111
-fazenevisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.
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8.

DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 22°. Toda retirada de material do Almoxaffado deverá ser feita através de requisição de materiais,
conforme Anexo 1, jden(ificando a Unidade Gestora, o solicitante e a descrição do material soljcjtado.

Art. 23°. 0 registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que ocorreu a
operação, ou no mâximo, no dia seguinte.
Art. 24°. A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:
1
- a partir da solicitação de material para o atendimento aos setores, excetuando-se os setores
caracterizados de urgência, que deverão ter o atendimento imediato;
11
- obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das
requisições de materiais.

u

Art. 25°. A distribuição será semanal e definida pela ordem de chegada das requisições dos Órgãos,
sendo realizada o mais breve possível, com o prazo máximo de entrega de 48 horas, contados do
recebimento da requisição, salvo os casos excepcionais que deverão ser atendidos no mesmo
momento.

Art. 26°. Manter em arquivo o comprovante de entrega do material aos Órgãos requisitantes.
9.

BENS PERMANENTES

Art. 27°. Todo e qualquer material permanente adquirido pelo Municipio de Choró, deverá ser conferido
no que diz respeito a preços, quantidades, especificações, validade, marca e qualidade no ato do

recebimento.

Art. 28°. 0 recebimento de material pemanente ocorrerá no almoxarifado, sendo infomado ao Setor de
Patrimõnio para que realize o tombamento e registro no sistema informatizado de controle de
patrimônio, bem como emitido o Termo de Responsabilidade e distribuído ao local final.

EI

Art. 29°. Caso o recebimento do bem permanen(e exija major conhecimento técnico do produto, o
responsável pelo Almoxarifado poderá solicitar o auxilio de profissional responsável pelo Setor ao qual o
equipamerito se destina.
10.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30°. Não será permftido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver
acompanhado por pessoa autorizada.
Art. 31°. Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob pena de
responsabilidade.

Art. 32° Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota Fiscal, bem como,
com a Nota de Empenho e Ordem de Compra, sendo o fato relatado á Secretária respectivo.
Art. 33°. Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema de informática
e/ou fichas de controle.

Art. 34°. Poderá ser responsabirüzado servidor que der causa negligenciar ou permitir que ocorr6a
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desaparecimento do material que lhe for confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no
mesmo, com direito à ampla defesa em processo administratívo.
Art. 35° -A Controladoria poderá realizar audjtorias nos Setores de Almoxarffados através de amostras,
com quantidades e intervalos a serem definidos no momento do inícjo das atividades, ou conforme
plano de auditorias.
Art. 36° - Os procedimentos, ora disciplinados, estão discriminados no Fluxograma constante no Anexo
111 da presente lnstrução Normativo.

Art. 37° - Os pmcedjmentos contidos na presente lnstrução Normativos devem ser adotados,
obrigatoriamente, por todos os Órgãos da Administração Municipal.
Arl. 38° - Os casos omissos ou que susc.narem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela
Controladoria Geral do Municipio.

EI

Art. 39° - Esta lnstrução Normativa entra em vígor na data de sua assinatura.

PAÇO MUNICIPAL DE CHORÓ -CE, EM, 06 DE MAlo 2019

Controlador Geral do Município

u
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Anexo 1 -lnstruçao Normativa n° 004/2019
MODELO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

SECRETARIA DE

REQUIslçÃO DE MATERIAL
Setor RequBftaiite:

So-:

lt"

UI"ade

Material

Quantldade
Reqtilsltada

Eomedda

-1
DATA:

Solicitante

Almoxarifado
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Anexo 11 -lnstrução Normativa n° 004/2019 -CONGER

MODELO: NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE ENTREGA DE MERCADORIA A EMPRESA

Choró -CE,
de
A
(nome da empresa)

de 2019

E=
NOTIFICACAO IRREGU IAF`lE)ADADE ENTREGA MERCADOF`lA

Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do
e que foram acobertadas pela Nota Fiscal
foi constatado
divergências conforme segue:
Falta de mercadoria;
Mercadoria em desacordo com o pedido;
Mercadorias com avarias;
Outros (especificar)
) Dessa forma, fimamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes
mercadorias:
(
) Dessa foma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o
aceite;

Assinatura do Servidor

EI
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Anexo 111 -lnstrução Normativa n° 004/2019 -CONGER

MODELO DE TEXTO PAIU COLOCAR EM CARIMBO DE ATESTO

Certffico que os produtos constantes deste documento foram reoebidos/aceítos e estão em
conformidade com as especificações nele consigriadas.
Em_._.___..l_._______.____l_____._._______

Assinatura

®
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