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PORTARIA Nº 1425, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

Dispõe sobre o funcionamento, procedimentos 

administrativos e a gestão do almoxarifado no 

âmbito da Câmara Municipal de Patos de Minas. 

 

    

 O Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, no uso de atribuições 

que lhe são conferidas por lei: 

 Considerando a necessidade de regulamentar, disciplinar a utilização, 

manutenção e controle dos serviços prestados pela Câmara Municipal; 

 

Considerando que o atual modelo nacional de gestão pública no cerne das 

atividades administrativas engloba excelência, planejamento, execução, controle, 

eficiência, qualidade e segurança; 

 

Considerando as Instruções Normativas n° 08/2003 e 06/2004, expedidas 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, buscando adequar o sistema de 

controle dos almoxarifados às normas do Egrégio Tribunal;  

 

RESOLVE:  

 

 Art. 1° Regulamentar o funcionamento, os procedimentos administrativos e 

gestão do almoxarifado no âmbito da Câmara Municipal.  

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria, são considerados 

procedimentos para a gestão de almoxarifado de material os documentos eletrônicos 

obtidos por meio da operação do Sistema de Almoxarifado, relativos a lançamentos de 

entrada, saídas, estornos, baixas, fechamentos e inventários, além de pedidos de material. 

 

Art. 3°  Os objetivos desta Portaria são:  

 

I - normatizar as rotinas de recebimento, guarda, armazenamento e 

distribuição de materiais na Câmara Municipal;  

II – garantir o recebimento dos materiais no que se refere à quantidade, 

qualidade e prazo de validade;  

III - assegurar a quantidade e a periodicidade dos materiais estocados.  

 

 Art. 4º  O almoxarifado da Câmara será centralizado, de forma que utilize a 

quantidade mínima possível de recursos humanos, facilitando, além da prestação de 

contas, adequada guarda, controle e conservação dos materiais de expediente e de copa e 

cozinha estocados.  
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Art. 5º A supervisão, planejamento, coordenação e acompanhamento das 

operações no almoxarifado competem à Diretoria Adjunta Administrativa. 

 

Art. 6º O servidor designado para responsabilizar-se pelo almoxarifado 

deverá: 

 

I - assegurar que o material esteja na quantidade devida e no local certo, de 

forma a preservar a sua qualidade e racionalizar o consumo; 

II - impedir que haja divergências de inventário. 

 

 Art. 7º Os pedidos de material de consumo tratados por esta Portaria serão 

efetuados eletronicamente por solicitantes cadastrados e autorizados a requisitar material 

pelo módulo Sistema de Almoxarifado. 

 

 Parágrafo único.  Excepcionalmente, em casos de interrupção operacional do 

Sistema de Almoxarifado por motivos técnicos, os usuários poderão fazer suas 

requisições de material de consumo diretamente ao almoxarifado, preferencialmente por 

e-mail, mediante preenchimento de formulário, nos moldes do modelo que consta do 

Anexo I da presente Portaria. 

 

Art. 8°  Dos procedimentos realizados no almoxarifado, caberá ao servidor 

responsável pelo setor as seguintes funções:  

 

I - receber e conferir os materiais adquiridos de acordo com o documento de 

compra, nota de empenho, nota fiscal ou documentos equivalentes; 

II - receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; 

III - liquidar, em sistema informatizado, as notas fiscais dos materiais 

recebidos; 

IV – encaminhar ao setor responsável pelas compras as notas fiscais para 

pagamento; 
 

V - elaborar estatísticas de consumo por materiais, com base no consumo 

médio dos últimos 12 (doze) meses; 
 

VI - definir com o setor responsável pelas compras a lista de materiais para 

aquisição e a sua forma de entrega, observando-se prazo compatível para a efetivação da 

compra;  
 

VII – orientar, com base no consumo, a padronização de materiais, de modo 

a não haver variações de produto com a mesma finalidade; 
 

VIII - elaborar balancetes dos materiais estocados e outros relatórios 

solicitados; 
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IX - assegurar que o material esteja armazenado em local limpo, seguro e de 

fácil acesso, que garanta a conservação dos materiais na qualidade e na quantidade ideal 

de suprimento; 

X - viabilizar o inventário dos materiais estocados; 

XI - impedir que haja divergências de inventários e perdas de qualquer 

natureza; 
 

XII – baixar produtos, no sistema, em caso de perda, quebra ou dano, 

comunicando de imediato à Diretoria Adjunta Administrativa com vistas à destinação 

destes; 

XIII - controlar prazo de validade de produtos perecíveis; 

XIV - garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e 

retirada dos materiais, possibilitando um atendimento ágil e eficiente; 
 

XV - organizar e manter atualizado o registro de estoque do material 

existente; 

XVI - entregar os materiais aos usuários, mediante requisições de materiais. 

XVII - estabelecer, juntamente com a Diretoria Adjunta Administrativa, 

critérios para o atendimento das requisições. 
 

XVIII - propor políticas e diretrizes relativas a estoques, programação de 

aquisição e fornecimento de material de consumo. 

 

Art. 9° Dos procedimentos realizados no almoxarifado, quando do 

Recebimento dos Materiais, seguir as seguintes diretrizes:  

 

I – as compras serão sempre precedidas de empenho/pedido de compra; 

II – prioritariamente, os produtos deverão ser entregues diretamente no 

almoxarifado central, dentro do horário definido para seu funcionamento; 

III – em casos especiais, os produtos serão entregues em setores diversos, 

previamente definidos no Pedido de Compra; 

IV - o servidor designado para recebimento deverá conferir na nota fiscal 

eletrônica correspondente: descrição do produto, a unidade de medida, a quantidade, os 

preços unitários e totais;  

V - o servidor designado para recebimento procederá à conferência do 

material à vista dos documentos fiscais que rotineiramente o acompanha, inclusive o 

Pedido de Compra; 

VI - se necessário, o servidor designado para recebimento dará recebimento 

provisório para posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

e, quando for o caso, irá comparar os volumes declarados na Nota Fiscal e/ou no 
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Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas com os volumes efetivamente 

recebidos;  

VII - o servidor dará recebimento definitivo, após a verificação da qualidade 

e quantidade do material e consequente aceitação; 

VIII – havendo qualquer discrepância entre o material entregue e a Ordem de 

Compra – em relação à qualidade, quantidade e especificações – ou não estando a compra 

autorizada ou sem documentação fiscal -, o servidor responsável pelo recebimento deverá 

recusar os produtos, quando justificará a recusa pela Notificação de Irregularidade na 

entrega de mercadorias – Anexo II.  

IX – após o recebimento, o servidor responsável pelo almoxarifado dará a 

entrada do material, atesta o documento fiscal, encaminhando-o para o setor de compras 

e este o encaminha para liquidação e pagamento;  

X – nos casos em que o recebimento for realizado em outro setor, a nota fiscal 

deverá ser encaminhada ao almoxarifado com o respectivo empenho/autorização de 

fornecimento, termo de recebimento carimbado e assinado pelos responsáveis pela 

conferência quantitativa e qualitativa. 

XI - independentemente do local de recebimento, o registro de entrada do 

material se dará pelo servidor responsável pelo almoxarifado. 

 

Art. 10.  Dos procedimentos realizados no almoxarifado, caberá ao servidor 

responsável, quando da movimentação do estoque e da separação de pedidos, seguir as 

seguintes diretrizes:  

 

I - armazenar o material de acordo com grupos de materiais ou giros de 

produto;  

II - fazer levantamento de pedidos pendentes;  

III - separar pedidos e facilitar a conferência e o carregamento na área de 

expedição; 

IV – vetar as requisições cujos requisitantes não retirem os produtos no prazo 

de até 7 (sete) dias, observados os dias definidos para entrega. 

 

Art. 11. Dos procedimentos de Armazenamento e Inventário realizados no 

almoxarifado, seguir as seguintes diretrizes: 

 

I - os materiais devem ser armazenados de forma que não se misturem 

materiais de famílias diferentes;  

III - material pesado e de grande volume, frequentemente movimentado, deve 

ser estocado em local de fácil acesso e próximo à saída;  
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IV - não deve haver material estocado nos corredores e áreas de circulação, 

os quais devem permanecer livres e bem iluminadas, de modo que o tráfego de pessoas e 

material possa fluir livremente;  

V - material estranho ao setor não deve permanecer no almoxarifado;  

VI - periodicamente, o servidor responsável deve efetuar a contagem do 

material por amostragem, bem como conferir a disposição física, o prazo de validade e as 

condições de proteção e armazenamento; 

VII - semestralmente, o servidor responsável, acompanhado pelo órgão de 

Controle Interno, deve fazer a contagem física, confrontando-a com os saldos existentes 

escriturados no Sistema de Almoxarifado;   

VIII – de acordo com a necessidade do setor de Contabilidade, o servidor 

responsável deverá emitir relatório sintético de estoque. 

 

Art. 12.  Dos procedimentos realizados no almoxarifado, caberá ao servidor 

responsável, quando da Saída dos Materiais, seguir as seguintes diretrizes:  

 

I - a retirada de material do almoxarifado deverá ser feita por meio de 

requisição de materiais, em que se constem: o Requisitante, a Lotação, a Matrícula e a 

Data; 

II – a verificação da disponibilidade de estoque, a conformidade da requisição 

com o consumo médio do setor requisitante, bem como o atendimento ao planejamento 

de uso do produto que dela conste;  

III – a assinatura do recebedor do material e a informação da sua matrícula 

no Protocolo de Recebimento dos Materiais emitido pelo Sistema de Almoxarifado ou 

em conformidade com o Anexo I;  

III – a entrega de material somente poderá ser feita a requisitantes cadastrados 

no Sistema; 

IV - não sendo o recebedor o requisitante, o material somente lhe será 

entregue se ambos pertencerem à mesma lotação; 

V - as requisições efetuadas utilizando o Anexo I deverão, no prazo máximo 

de 1 (um) dia útil, ser efetivadas no Sistema de Almoxarifado. O servidor responsável 

deverá imprimir e arquivar a documentação gerada pelo Sistema juntamente com a que 

foi feita manualmente; 

VI - os protocolos de recebimento de materiais deverão ser arquivados em 

ordem cronológica e separados mensalmente em pasta própria, inclusive os emitidos em 

conformidade com o Anexo I; 

VII – o material para uso do servidor responsável, no exercício de suas 

atividades, será solicitado por e-mail à Diretoria Adjunta Administrativa, a qual fará o 

registro da requisição no sistema.  
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Art. 13. Quando da contagem física, deverá ser observado o seguinte: 

 

 I - em caso de divergência na conferência do saldo físico com o saldo do 

sistema de controle, solicitar auxílio ao Diretoria Adjunta Administrativa e da 

Controladoria para avaliação das diferenças;  

II - ajustes em decorrência das divergências apuradas nas contagens físicas, 

tanto semestrais quanto esporádicas, serão efetuados mediante autorização por escrito da 

Diretoria Adjunta Administrativa. 

 

Art. 14.  Dos procedimentos realizados no Sistema de Almoxarifado, caberá 

à Divisão de Compras e Licitações e à Diretoria Adjunta Administrativa efetuar inclusões 

e exclusão de materiais e especificar ou alterar especificação de material. Sempre que 

essas ações forem feitas, deve-se atentar para: 

 

I - evitar a duplicidade e/ou similaridade de materiais para um mesmo fim; 

II - detalhar a descrição, como suas medidas, formato, tamanho, peso etc., 

zelando pela adequada ponderação entre custo e benefício; 

III - utilizar unidade de medida que favoreça a compra e a distribuição, 

orientando o servidor responsável quando estas se derem por unidades diferentes; 

IV - utilizar descrição que facilite a consulta por parte dos usuários. 

 

Art. 15. O servidor responsável deverá observar as proibições e orientações 

gerais a seguir:  

 

I - nenhum material poderá entrar ou sair do almoxarifado sem o registro no 

sistema, observado o disposto no Parágrafo único do art. 6º;  

II - nenhum material poderá ser entregue sem a respectiva requisição de 

materiais, bem como sem a assinatura do recebedor no Protocolo de Entrega de Material; 

III - nenhum material poderá ser recebido pelo almoxarifado se não estiver de 

acordo com a Ordem de Compra;  

IV - permanentemente, o servidor responsável deve supervisionar os locais 

de armazenamento, no que se refere à limpeza, iluminação e segurança;  

V - nenhuma pessoa estranha ao setor deverá ter acesso ao almoxarifado, a 

menos que esteja acompanhado por alguém do próprio setor;  

VI - dúvidas e/ou omissões geradas por esta norma interna deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno e/ou Diretoria Adjunta Administrativa. 
 

Art. 16.  No almoxarifado deverá ser fixada cópia desta Portaria, em local 

visível, para que seja observada por todos.  
 

Art. 17.  Fica revogada a Portaria nº 972, de 23 de julho de 2012. 
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Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 19.  Publique-se e cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de Patos de Minas, 6 de dezembro de 2018. 

 

 

  FRANCISCO CARLOS FRECHIANI 

  Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO 

Data da emissão:___/__/__ 

Página: ________ 

 

REQUISIÇÃO Nº  

DATA: 

REQUISITANTE: 

LOTAÇÃO: 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QTDE. QTDE. 

ATENDIDA 

    

    

    

    

    

    

    

 

DADOS RECEBIMENTO/ENTREGA REQUISIÇÃO Nº 

 

DATA RECEBIMENTO/ENTREGA: 

ENTREGUE POR: 

RECEBIDO POR: 

ASSINATURA MATRÍCULA: 
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     ANEXO II 

 

 

NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADADE NA ENTREGA DE 

MERCADORIA 

 

 

Patos de Minas ......de......................de....................  

 

À  

(nome da empresa)  

 

 

Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do 

empenho n.º........., acobertadas pela Nota Fiscal n.º............, foram constatadas 

divergências conforme segue:  

 

(   ) Falta de mercadoria;  

(   ) Mercadoria em desacordo com o pedido;  

(   ) Mercadorias com avarias;  

(   ) Mercadoria sem empenho/autorização de fornecimento; 

(   ) Outros (especificar).............................................................................................  

( ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes 

mercadorias:...................................................................................... 

(  ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e aguardamos a entrega das seguintes 

mercadorias:................................................................................ 

(   ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o 

aceite;  

 

Assinatura do Servidor Responsável 

Assinatura da Empresa (representante/transportadora) 


