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Versao 02
SCL: Sistema de Compras, Licitaqao e Contratos.
Unidade Responsawl: DEAF - Departamento de Administrayao e Finangas.
Unidade Executora: Divisao de Almoxarifado e Patrim6nio.
Ato de Aprovagao: Portaria no 1972/2018.
Aprovagao em: 29 de junho de 2018.

DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E
ROTINAS PARA CONTROLAR O ESTOQUE
DE   BENS   DE   CONSUMO   DO
ALMOXARIFADO  E  DE  MATERIAL  E
PATRIMONIO DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE NOVA VENECIA . ESTADO
DO ESPiRITO SANTO.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA  ESTADO

DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuiqOes que the sao conferidas, e

CONSIDERANDO, que o Sistema de controle Interno d exercido em obediencia
ao disposto na Constituigao Federal, Lei Complementar Federal no. 101/2000,
Lei Organica do Municipio e demais legislagOes, bem coma as normas
especEficas do TCE/ES; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal no 2.021/1994 - Estatuto dos

Servidores Publicos de Nova Venecia, Lei Municipal 3.154/2012, que criou o
Sistema de Controle Interno da Camara Municipal de Nova Venecia; e

CONSIDERANDO o disposto na Resolugao Normativa do TCE/ES no 227/2011,

alterada pela Resolugao TC 257 de 07/03/2013, que versa da implantaCao do

Sistema de Controle Interno no Estado do Espirito Santo.

RESOLVE;

Art. 1o. Dispor sobre normativas de Controle Interno cuja finalidade consiste em

estabelecer os procedimentos e rotinas para controlar o estoque de bens de

consumo quanto ao recebimento, registro e armazenamento de material
realizado pela Divisao de Patrim
 Nova Venecia-ES.

da Camara de
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Art. 2o. A presente Instrugao Normativa abrange em especial a Divisao de

Patrimonio e Almoxarifado - DPA e todas as unidades da estrutura

organizacional no ambito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3o. Para os fins desta InstruCao Normativa, considera-se

II - Unidades Operacionais: Sao Unidades executoras dos serviqos de cada

setor da estrutura organizacional da Camara Municipal;

III - Material de Consumo: Aquele que, em razao de seu uso corrente, perde

sua identidade fisica em dois anos e/ou tem sua utilizagao limitada a esse
periodo;

IV - Extravio: O desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligencia

do responsdvel pela sua guarda;

v - Furto: Crime que consiste no ato de subtrair coisa movel pertencente a
outra pessoa, cam a vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para
outrem;

VI - Roubo: Crime que consiste em subtrair coisa movel pertencente a outrem

por meio de violencia ou de grave ameaga;

Art. 4o. Sao responsabilidades do DEAF - Departamento de Administraqao e

Finangas:

I - Solicitar ao Presidente a indicapao do Chefe Divisao de Patrim6nio e

Almoxarifado - DPA, sempre que necessario;

- Informar A Presidencia a ocorrencia de extravio de material

- Encaminhar copia do Relatorio de Inventario Patrimonial ao Presidente

Art. 5o. Compete ao Presidente da Camara Municipal:

I - Indicar o Chefe

solicitado pelo Deaf -
Divisao de Patrimonio e Almoxarifado - DPA, quando
Departamento de Administraqalo e FinanGas

II - Autorizar, cam base no Relat6ri0 de Levantamento Patrimonial, a baixa dos
materiais extraviados no sistema informatizado de controle de material;
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III - Determinar autuaG5o de processos de bens extraviados, e encaminhar A

Procuradoria Juridica para providdncias cabiveis.

Art. 6o. Aa Chefe da Divisao de Patrimonio e Almoxarifado - DPA compete

dirigir, supervisionar e orientar a execugao das atividades administrativas de

material e patrimonio, e ainda compete:

I - Coordenar, orientar e efetivar as atividades de cadastramento e tombamento

dos bens patrimoniais, bem como manter o controle da distribui@o;

II - Orientar e promover a avaliagao, depreciaCao e reavaliaqiio dos bens

mdveis e imoveis no ambito do Poder Legislativo, para fins de usa, controle e

registros e outras finalidades interesse publico;

 III - Manter atualizado o registro dos bens mdveis e im6vel do Poder Legislativo

Municipal;

lV - Realizar verifIcagao sob responsabilidade dos diversos setores quanto d

mudanga de responsabilidade;

v - Comunicar ao Diretor de Departamento de Administragao e Finanqas e/ou

tomar as providencias cabiveis no caso de irregularidades constatadas,

VI - Realizar inspeqao e propor a transfer@ncia ao Poder Executivo dos bens

m6veis inserviveis ou de recupera@o antiecon6mica;

VII - Realizar o inventdrio anual dos bens patrimoniais da Camara Municipal

VIII - Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo com as notas

de empenho, podendo, quando for o casa, solicitar o exame dos setores
t6cnicos requisitantes au especializados; e

IX - exercer outras atividades correlatas;

x - Efetuar a guarda, distribuiqao e padronizapo de materiais de usa da

Camara Municipal;

XI - Fazer o controle de entrada e saida dos materiais de consumo e de

expediente;

XII - Realizar levantamento dos materiais de consumo em estoque

XlIl - Elaborar o Relatbrio de Inventario Patrimonial, citando as ocorrancias

verificadas e encaminhar para aa DEAF - Departamento de AdministragSo e
Finangas sempre que se fIzer necessdrio.

Art. 7'. Sao responsabilidades da
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 I - Acompanhar e coordenar a execupo das atividades do Chefe da Divisao de
PatrimOnio e Almoxarifado,

II - Adotar medidas de saneamento
irregularidades nos procedimentos de
desta instrugao normativa;

quando da constataCao de falhas ou
controle de almoxarifado nos termos

III - Adotar providancias quando do andamento de processo de aquisigclo de

material para o almoxarifado nos termos da instrugao normativa SCL 001/2013,

que regulamenta a aquisiCao de bens de consumo, serviCos e equipamentos

em geral mediante licitagao, inclusive dispensa a inexigibilidade de licitaqao

para que nao ocorra a falta dos bens e materiais de consumo.

Art. 8o. O recebimento dos bens e materiais de consumo, o ato pelo qual o bem

solicitado 9 recepcionado, serd realizado pelo gestor do Contrato e pelo chefe

da Divisao de Patrim6nio e Almoxarifado - DPA, ocorrendo nessa oportunidade

apenas a conferencia quantitativa relativa a data de entrega, firmando-se, na

ocasiao, a transferencia da responsabilidade pela guarda e conservagao do

bem, do fornecedor para a Camara Municipal.

Art. 9'. Os bens e materiais de consumo adquiridos s6 serao admitidos se
estiverem acompanhados de Nota Fiscal de Entrada, com a descrigao

detalhada dos produtos, a fim de possibilitar a conferencia do preqo,

quantidade, especificapoes/descriGao, prazo de entrega e qualidade

Art. 10. Constatadas divergancias entre os bens e materiais de consumo e a
 Nota Fiscal au Ordem de Fornecimento, o Gestor de Contrato juntamente com o
Chefe da Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, adotard as medidas
necessarias para o saneamento.

Art. 11. Apos a devida conferancia dos produtos, o Gestor de Contrato, ira
atestar a Nota Fiscal declarando que ela esta de acordo cam o que foi
contratado, disponibilizando em seguida uma c6pia da Nota fiscal d Divisao de
Patrim6nio e Almoxarifado - DPA e encaminhar a original aa Deaf -
Departamento de Administragao e Finanqas, para liquidagao e pagamento, nos
termos da instrugao normativa pr6pria.

~ 1o A Nota fiscal/fatura de material de consumo serd atestada pelo Gestor do
Contrato e constard assinatura do Gestor e/ou o Chefe da Divisao de
PatrimOnio e Almoxarifado, sem prejuizos daqueles procedimentos previstos em
outras instrug6es normativas;

~ 2o Apds o Gestor de Contrato e a Divisao de Patrimonio e Almoxarifado -
DPA, comprovarem o recebimento do material, estes se tornarao

imediatamente responsdveis pela guarda e gerencia dos bens.

4



                                         Estado do Espirito Santo

Art. 12. A Divisao de Patrimonio e Almoxarifado - DPA, aldm de manter o

registro fisico da movimentagao do almoxarifado, realizara o registro no sistema

informatizado especifico.

Art. 13. O armazenamento dos bens e material de consumo adquiridos

compreende a guarda, localizagao, seguranCa e preservagao, a fim de atender

as necessidades operacionais de todas as unidades da estrutura organizacional

do Poder Legislativo.

Art. 14. Os bens e materiais de consumo deverao ser agrupados par
classificaqao, para facilitar a movimentagao, realizagao de inventarios e
distribuigao.

Art. 15. Na estocagem dos bens e materiais de consumo, deve ser afixada
placa de identificaGao nas prateleiras para cada item, bem como indicar nas
etiquetas o numero do c6dig0 atribuido ao produto quando o lanCamento do
sistema informatizado para facilitar o controle e evitar duplicante de c6digos
para o mesmo produto.

Parbgrafo unico. Cada produto deve possuir um unico c6dig0 no sistema
informatizado, sendo que, detectado duplicidade de lanpamento, devera adotar
as providencias imediatas para sanar a falha no procedimento e documentar a
ocorrencia desde a constataqao ate o saneamento cam comunicagao aa
superior hierarquico.

Art. 16. O armazenamento dos bens e material de consumo pesados e
volumosos, devem ser estocados nas partes inferiores das estantes,
objetivando evitar riscos de acidente ou avarias.

Art. 17. O empilhamento dos bens deve ocorrer de modo a permitir a facil
visualizagao da etiqueta ou selo de validade, a flm de evitar o vencimento do
estoque, bem como mantd-los, sempre que possivel, em suas embalagens
originais.

Art. 18. A Divisao de Patrimonio e Almoxarifado - DPA deverd fazer uma

inspeqao a cada 3 (tres) meses, possibilitando um rdpido inventalrio fisico e a

atualizagao dos saldos com o material existente.

Art. 19. A arrumagao dos bens e materiais de consumo deve ocorrer na
utilizagao dos espagos uteis e areas livres, n5o prejudicando o acesso ds partes
de emerg@ncia, tais como extintores de incendio e circulaGao de pessoal
especializado para combater o incendio.

Art. 20. Objetivando evitar avarias, os bens e materiais de consumo jamais
deverao ser armazenados em

adequadamente os acessorios de

utilizando-se
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Art. 21. No local fisico do almoxarifado, deverd ter estoque minimo e mdximo
de bens e materiais de consumo, para atender as necessidades de cada
unidade executora.

Art. 22. Constatada a diminuigao do nivel do estoque de qualquer material ou
bem de consumo, o servidor responsavel pela saida de bens devera
encaminhar a Diregao Geral comunicado alertando-o da situaoao.

Art. 23. Ap6s ser cientificada da situaCao do estoque do almoxarifado, a
DireGao Geral adotara as providencias para dar andamento ao processo de
aquisiqao, nos termos da InstruCao Normativa SCL 001-2013, aquisigao de
bens de consumo, serviCos e equipamentos em geral mediante licitagao,
inclusive dispensa e inexigibilidade.

Art. 24. O fornecimento dos bens e material de consumo seral realizado
unicamente pela pessoa responsavel para estes fins, que fara sua distribuigao
as unidades da estrutura organizacional da Camara Municipal, de acordo com a
demanda das mesmas.

Art. 25. Toda solicitapao de material de consumo pelas unidades interessadas
serd feita ao servidor responsdvel pela entrega, este fara o controle atravds de
formuldrio de requisigao de material, contendo descriGao do item e a
quantidade, a assinatura do servidor requisitante e a data a solicitagao.

Art. 26. Quando solicitado, o servidor responsa\vel pelo almoxarifado dever~

tomar as seguintes providencias:

- Atender imediatamente, dentro das possibilidades do pedido

II - Sendo condizente o pedido, ou seja, constatado o uso regular medio pela
unidade interessada, deve-se atender a mesma, na quantidade solicitada,

realizando o lanGamento na planilha de controle e no sistema informatizado;

III - Nao sendo condizente o pedido, ou seja, constatado o consumo excessivo
de materiais, tendo como media a utilizagao da unidade interessada, deve-se
informar a unidade a fazer a entrega somente da quantidade que possa ser
atendida.

Paragrafo unico. O Chefe da Divisao de Patrimonio e Almoxarifado dever6

manter o registro da media de despesa mensal das unidades executoras
integrantes do organograma da ffimara Municipal

Art. 27. Caso o material demandado nao tenha disponibilidade no estoque,

executar-se-ao os procedimentos da Instituigao Normativa SCL 001 - Aquisigao
de bens e serviGos mediante licitagao, inclusive dispensa e inexigibilidade.
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Art 28. O servidor responsdvel pelo almoxarifado deverd lanCar diariamente no
sistema informatizado especiflco todas as saidas de bens e materiais de
consumo no estoque.

Art. 29. Na entrega do material de expediente para utilizagao, o funcionario
responsavel, deve registrar em planilhas de controle de saidas destes materiais,
  colher assinatura do interessado, para registro de baixa no sistema
informatizado.

Art. 30. Constitui obrigagao do Chefe da Divisao de Patrim6nio e Almoxarifado

a guarda, zelo e conservaGao dos bens e materiais de consumo.

Art 31. O Chefe da Divisao de PatrimOnio e Almoxarifado poderb ser
responsabilizado pelo desaparecimento do material que thes foi conflado, para
guarda ou uso, bem como pelo dana que, dolorosa au culposamente, causa a
qualquer material que esteja sob sua guarda.

Art. 32. Constatado o desaparecimento au avaria de bem ou material de
consumo estocado no interior do almoxarifado, o Diretor Geral deverd adotar
medidas cabiveis quanto a abertura de sindicdncia/processo administrativo a
fim de apurar a responsabilidade pelo ocorrido.

Art. 33. Ocorrendo atrasos ou descumprimentos da entrega dos bens e

materiais de consumo, o Gestor do Contrato adotar~ as providancias previstas
em instruGao normativa propria.

Art. 34. O Diretor Geral utilizard medidas que possibilitem uma gestao eficaz do
sistema informatizado de controle de bens e materiais de consumo,
assegurando cam isso as agOes necessdrias a sua operacionalizagao e
aperfeiGoamento.

Art. 35. Constitui dever do Chefe da Divisao de Patrimonio e Almoxarifado,
disponibilizar sempre que solicitado pelos seus superiores e Unidade Central de
Controle Interno, mapas de resumo de entrada e saida de bens e materiais de
consumo para registro e conferancia e relat6ri0 do inventario fisico do estoque.

Paragrafo unico. o mapa de resumo de entrada e saida de bens e materiais de

consumo, quando solicitado pelos seus superiores deverd ser atendido em sua
totalidade no prazo de 15 dias a contar da data do protocolo.

Art. 36. Fica vedado o recebimento de material au bem de consumo em
desacordo com as especificaCOes descritas nesta Instrugao Normativa.

Art. 37. Fica vedada a entrega de Material au bem de consumo sem a devida
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Art. 38. Fica vedado o ingresso de servidores lotados em outros setores e

departamento no almoxarifado, salvo se estiver acompanhado do Chefe da

 Divisao de Patrim6nio e Almoxarifado au outro servidor indicado por ele.

Art. 39. As Equipes de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado e do Controle

Interno deste Legislativo, devidamente identifIcados, tam livre acesso aa setor

de almoxarifado, por ocasiao da realizagao de auditorias, inspegf3es e outras

averiguagOes que entenderem necess~rias para o cumprimento de sua funqao,

 que serao acompanhados pelo servidor responsdvel pelo almoxarifado.

Art. 40. Os casas omissos nesta instruqao Normativa serao resolvidos pela

Diregao Administrativa, conjuntamente com a Unidade Central de Controle

 Interno e a Presidencia.

Art. 41. Esta Instrupo Normativa entrard em vigancia na data de sua

publicagao, revogando as disposigOes a ela contrdrias.

Camara Municipal de Nova Vendcia, em 29 de junho de 2018

ES
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