
CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
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CONTROLE DE ESTOQUES 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

I- DA FINALIDADE 

Esta Instrução tem como objetivo disciplinar o recebimento, registro de estoque 

e armazenamento de bens de consumo no âmbito de cada unidade 

administrativa responsável pelo consumo de materiais. 

II - DA ABRANGÊNCIA 

-- 

	

	Abrange as Unidades de Almoxarifados no âmbito da Administração Pública 

Municipal.  

III  - DOS CONCEITOS 

Para efeito desta normativa consideram-se as seguintes terminologias: 

1. Almoxarifado: Local onde são armazenados os materiais de consumo 

utilizados pelo município de João Neiva, antes de serem distribuídas às 

Unidades Gestoras; 

2. Materiais de Consumo: Aqueles que, em razão de seu uso corrente, 

perdem normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada 

em dois anos, tais como, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, 

limpeza e expediente; 

3. Materiais Permanentes: Aquele que, em razão de seu uso corrente, não 

perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois 

anos; 

4. Recebimento: E o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao 

árgão público no local previamente designado, não implicando em 

aceitação; 

5. Aceitação: E a operação segundo a qual se declara, na documentação 

fiscal, que o material recebido satisfaz as especificações contratadas; 

6. Armazenagem: Compreende a guarda, localização, segurança e 

preservação do material adquirido a fim de suprir adequadamente as 

necessidades operacionais das Unidades Gestoras; 
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7. Localização: Consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais 

estocados sob a responsabilidade do almoxarifado; 

8. Conservação e Preservação: Consiste em manter os materiais em 

perfeito estado em suas embalagens originais e preservados de desgastes; 

9. Distribuição: E o processo pelo qual se faz chegar o material em 

perfeitas condições ao usuário, quando for necessário ou requisitado; 

10. Balanços do Movimento de Estoque: Tem o objetivo de conferir e 

compatibilizar o saldo das contas dos materiais disponíveis no estoque do 

Almoxarifado com os registros contábeis, o Almoxarife providencia junto 

ao sistema o relatório "Balancete por tipo". Este relatório é encaminhado 

para o Departamento Financeiro e Contábil. Todos os relatórios deverão 

ser assinados pelo Almoxarife e Contador. Após a conferência dos 

relatórios, uma das vias é devolvida ao Almoxarifado para arquivamento, 

de forma a facilitar sua consulta quando necessário; 

11. Inventário: Consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos 

materiais existentes, para efeito de confrontação com os estoques 

anotados nas fichas de controle e/ ou no sistema de informática, que 

poderão ser efetuados semanalmente, mensalmente ou anualmente. 

IV - BASE LEGAL 

1. Constituição Federal de 1988; 

2. Lei Federal 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos; 

3. Lei Federal 4.320/1964 - Lei do Orçamento. 

V - DAS RESPONSABILIDADES 

1. Unidade Gestora 

1.1 Implementar esta Instrução normativa, mantendo-a atualizada, 

orientando as unidades executoras, supervisionando sua aplicação e 

divulgação; 

1.2 Realizar discussões técnicas com as unidades executoras e o órgão 

de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 

respectivos procedimentos de controle que devam ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão; 
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1.3 Fornecer informações ao Departamento de Contabilidade e a 

Unidade Central de Controle Interno; 

2. Unidades Executoras 

2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução 

Normativa, quanto h participação no processo de atualizações, 

fornecendo informações sobre alterações que se fizerem necessárias 

nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 

controle e o aumento da eficiência operacional; 

2.2 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 

da unidade; 

2.3 Cumprir as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e 

informações; 

2.4 Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de atos 

irregulares ou ilícitos, levando em consideração o termo prescrito na 

legislação municipal vigente para este fim; 

2.5 Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, 

atitude de independência, serenidade e imparcialidade. 

3. Controladoria Geral Do Município 

3.1 Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao RPPS, 

propondo alterações nessa Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles; 

3.2 	Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução 

Normativa, em especial no que tange h identificação e avaliação dos 

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

4. Da Secretaria Municipal de Administração 

4.1 Compete h Secretaria controlar e acompanhar a execução da 

presente Norma de Procedimento. 

Cgy 
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5. Do Almoxarifado 

5.1 	0 Almoxarifado é o espaço físico utilizado pela Secretaria Municipal 

de Administração, para armazenagem do material de consumo e 

controle do material permanente para uso das Unidades Gestoras da 

Administração Direta e Indireta do Município de João Neiva; 

5.2 0 almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso 

e arejado, que garanta a conservação dos materiais, bem como, 

deverá ser organizado de tal forma que haja a maximização do 

espaço, a garantia de segurança para os materiais estocados e a 

fácil circulação interna; 

5.3 Os materiais serão controlados pelo servidor responsável por sua 

guarda e administração, através de fichas de controle e/ou sistema 

informatizado; 

5.4 A coordenação e administração das atividades e responsabilidade 

pela execução das rotinas e dos procedimentos competem 6 

Secretaria Municipal Administração; 

5.5 A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-6 de forma a: 

5.5.1 Manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a 

gestão do sistema informatizado de controle de material, 

assegurando as ações necessárias 6 sua operacionalização e 

aperfeiçoamento; 

5.5.2 Manter as instalações apropriadas para a segurança, 

conservação, armazenamento e movimentação de materiais; 

5.5.3 Classificar e cadastrar os materiais de consumo e/ou 

permanentes no sistema de informática e/ou em fichas de 

controle; 

5.5.4 Estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos 

materiais; 

5.5.5 Supervisionar e controlar a distribuição racional do material 

requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de 

fornecimento das Unidades Gestoras da Administração Direta e 

Indireta, em função do consumo médio apurado, como suporte 

para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, 

sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente 

ruptura de estoque; 
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5.5.6 Manter o sistema de requisição interna para retirada de 

materiais, de modo a permitir facilidade de acesso e agilidade na 

entrega do mesmo; 

5.5.7 Conferir os pregos, especificações, quantidade, cálculos, somas, 

notas fiscais e situação física de todos os materiais no ato do 

recebimento, mediante Nota Fiscal e Nota de Empenho; 

5.5.8 Devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as 

especificações determinadas no documento fiscal, procedendo 

notificação da empresa, para regularização da situação; 

5.5.9 Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso; 

5.5.10 Disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e 

saída dos itens em almoxarifado; 

5.5.11 Informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de 

materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo 

ou antieconômico que resulte danos ao erário; 

5.5.12 Receber as solicitações de fornecimento de materiais emitidas 

pelas Unidades Gestoras da Administração direta e Indireta e, 

após registro, efetuar a entrega; 

5.5.13Atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de 

materiais; 

5.5.14Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, 

promovendo assim, a substituição dos mesmos quando for 

necessário e possível, assim como a rotatividade dentro do 

prazo de validade; 

5.5.15 Participar, sempre que possível, de curso de capacitação, para 

aperfeiçoamento de suas atividades. 

VI - DOS PROCEDIMENTOS 

1. Constituem atividades básicas do Almoxarifado 

1.1 0 recebimento e a aceitação; 

1.2 0 armazenamento; 

	

1.3 	A localização; 

1.4 A conservação e a preservação; 

	

1.5 	A distribuição; 

1.6 Controlar o estoque; 
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1.7 	Realizar o cadastro dos itens, no sistema integrado de materiais 

para a movimentação; 

	

1.8 	Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída; 

	

1.9 	Encaminhar nota fiscal à contabilidade; 

1.10 Controlar os materiais em ponto de reposição; 

1.11 Controlar o consumo médio de materiais; 

1.12 Balanços do Movimento de Estoque; 

1.13 Realizar Inventário Anual de encerramento de exercício do 

almoxarifado. 

2. Do Recebimento Provisório e Definitivo de Material 

2.1 0 recebimento de material em virtude de compra se divide em 

provisório e definitivo: 

2.1.1 0 recebimento provisório ocorre no momento da entrega do 

material e não constitui sua aceitação; 

2.1.2 0 recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que 

pressupõe a conformidade do material com as especificações 

descritas no processo de compra. 

2.2 Todo e qualquer material de consumo e permanente adquirido pelo 

Município de João Neiva, deverá ser conferido no que diz respeito a 

pregos, quantidades, especificações e qualidade no ato do 

recebimento; 

2.3 0 recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será 

formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos: 

2.3.1 Efetuar a conferência dos itens dos materiais, bem como sua 

qualidade, especificações técnicas, quantidade e a integridade 

física e funcional, realizando os testes, quando necessário; 

2.3.2 Verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as 

especificações do material adquirido e com Nota de Empenho, 

bem como, dentro do prazo de validade para emissão. 

2.4 0 recebimento de bens permanentes pelo Almoxarifado será 

formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos: 

2.4.1 Efetuar a conferência dos itens dos materiais, bem como sua 

qualidade, especificações técnicas, quantidade e a integridade 

física e funcional, realizando os testes, quando necessário; 
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2.4.2 Verificar se a Nota Fiscal das mercadorias esta de acordo com as 

especificações do material adquirido e com a Nota de Empenho, 

bem como, dentro do prazo de validade para emissão; 

2.4.3 Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática 

e/ou em fichas de controle, descrevendo o número da Nota 

Fiscal, valor unitário, quantidade total e descrição dos materiais 

adquiridos; 

2.4.4 0 registro de materiais em estoque, deverá ser processado no 

sistema e/ou em fichas de controle, contendo dados como: 

2.4.4.1 Data de entrada e saída dos mesmos; 

2.4.4.2 Especificações do material com objeto resumido; 

2.4.4.3 Quantidade e custos; 

2.4.4.4 Nome do fornecedor; 

2.4.4.5 Destinagão dos materiais e bens com base nas 

requisições, não sendo aceita indicação de destinagão 

genérica; 

2.4.4.6 Documento comprobatório, com o número, série, subsérie. 

2.4.5 Nenhum material  sera  liberado para as unidades sem o 

recebimento definitivo e os devidos registros nos sistemas 

competentes. 

2.4.6 No caso do material não cumprir as especificações determinadas 

ou ainda apresentar falhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo 

não  sera  aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada 

a devolução ao fornecedor, procedendo à notificação da empresa 

e demais providências cabíveis. 

3. Do Armazenamento 

3.1 0 armazenamento dos materiais de consumo e/ou permanentes 

adquiridos e recebidos  sera  realizado conforme os seguintes 

critérios: 

3.1.1 Dispor, segundo frequência de solicitação, de modo a permitir 

facilidade de acesso e economia de tempo e esforço; 

3.1.2 Armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de 

acidentes ou avarias e facilitando a movimentação, mantendo 

livres os acessos as portas e  areas  de circulação; 

g), 
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3.1.3 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 física; 

3.1.4 Conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que 

possível; 

3.1.5 Observar as recomendações do fabricante; 

3.1.6 Proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma 

embalagem de determinado material, devendo ficar selados até 

necessária utilização; 

3.1.7 Organizar os materiais, de modo que os novos que forem 

chegando, sejam colocados atrás dos materiais já existentes, 

armazenados a mais tempo; 

3.1.8 Distribuir primeiro os materiais de pequeno volume e alto valor 

em armários trancados; 

3.1.9 Garantir a qualidade do produto estocado em condições 

ambientais para este fim. 

4. Da Localização 

4.1 

	

	Quanto á localização dos materiais adquiridos e recebidos, deve-se 

proceder da seguinte forma: 

4.1.1 Estocar observando a natureza e características dos materiais de 

consumo e/ou permanentes; 

4.1.2 Utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando a 

identificação do posicionamento físico dos materiais em 

unidades de estocagem. 

5. Da Conservação e a Preservação 

5.1 Quanto à conservação dos materiais deve-se proceder da seguinte 

forma: 

5.1.1 Manter o almoxarifado organizado e limpo; 

5.1.2 Inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a 

corrosão e deterioração, protegendo-os contra efeitos do tempo, 

luz e calor; 

5.1.3 Fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de 

segurança.  

ox,\ 
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6. Da Distribuição 

	

6.1 	Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através 

de requisição de materiais, identificando a Unidade Gestora e a 

descrição do material solicitado e a destinagão do mesmo. 

	

6.2 	0 registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no 

mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no máximo, no dia 

seguinte. 

	

6.3 	A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma: 

6.3.1 A partir da solicitação de material para o atendimento aos 

setores, excetuando-se os setores caracterizados de urgência, 

que deverão ter o atendimento de imediato; 

6.3.2 Obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais 

antiga, no atendimento das requisições de materiais; 

6.3.3 Manter em arquivo o comprovante de entrega do material às 

Unidades requisitantes. 

7. Inventários 

	

7.1 	Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado 

serão feitos por meio de inventários que poderão ser efetuados 

semanalmente, mensalmente ou anualmente. Os inventários 

consistem na verificação dos materiais existentes de acordo com os 

relatórios processados pelo sistema eletrônico do Almoxarifado; 

	

7.2 	Os estoques serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a 

Tomada Anual das Contas dos responsáveis objetivando verificar se 

os procedimentos estão de acordo com as disposições legais que a 

regulamentam. Portanto, a Tomada de Contas do Almoxarife tem 

por finalidade: 

7.2.1 Relacionar e especificar detalhadamente o material existente em 

estoque; 

7.2.2 Analisar os documentos que controlam as atividades de entrada 

e saída dos materiais; 

7.2.3 Avaliar as condições de armazenamento dos materiais 

estocados; 

7.2.4 Avaliar a disposição física dos materiais a fim de verificar a 

praticidade na sua movimentação; 
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7.2.5 Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado como um 

todo a fim de verificar se o seu gerenciamento esta se 

procedendo de maneira a satisfazer as necessidades a que se 

destina; 

7.3 A Tomada de Contas do Almoxarifado pode ocorrer: 

7.3.1 No final de exercício: elaborado no mês de dezembro de cada 

ano; 

7.3.2 Na passagem de responsabilidade: quando houver mudança de 

responsável pelo Almoxarifado; 

7.3.3 No encerramento: quando o órgão for extinto ou transferido. 

8. Das Disposições Finais 

8.1 Não  sera  permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao 

Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado por pessoa autorizada; 

8.2 

	

	Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de 

materiais, sob pena de responsabilidade; 

8.3 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com 

a Nota Fiscal; 

8.4 Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o 

registro no sistema de informática e/ou fichas de controle; 

8.5 Todo servidor poderá ser responsabilizado por 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 

administrativo. 

VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por sua 

vez, por meio de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de 

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura 

organizacional. 

2 Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as 

determinações e atender aos dispositivos constantes nesta Instrução 

Normativa. 0 servidor público que descumprir as disposições desta 

Instrução Normativa ficará sujeito à responsabilização administrativa. 



3 A Controladoria Geral do Município, por meio de procedimentos de 

controle, conforme programação anual e por meio do método de 

amostragem, aferirá a fiel observância dos dispositivos desta Instrução 

Normativa por parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

4 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

João Neiva/ES O d março de 2015. 
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'MJ Decret. ° 4.895/2014 

	

EVERS 	RRARETO 
Secretário Municipal de Administração  

JOSE  A2RENO  EE  MELO 
Controlador Geral d& Município 

Yosi Wazareno Ifeb 
Controlador Geral do Municiplo 
PMJN - Decreto n° 5.191/2015 
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