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Versão: 001/2014 

Ato de aprovação: Decreto nº ---/GAB/PMR/2014, de -- de -------- de 2014.  

Sistema Administrativo: Sistema de Serviços Gerais - SSG 

Órgão Central/Responsável: Secretaria Municipal de Administração – Secretário Municipal 

de Administração 

 

 

 

I – FINALIDADE  

Estabelecer as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle a serem 

observados por toda a Administração Pública Municipal para registro e controle de estoque 

de materiais, compreendendo o ingresso, registro, armazenamento, validade, retirada e 

inventário de materiais do almoxarifado, bem como definir responsabilidades pelo 

descumprimento das regras constantes da presente Instrução Normativa.  

  

II – ABRANGÊNCIA  

Abrange a Secretaria Municipal de Administração e todas as Unidades 

Administrativas da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, quando da 

necessidade de obtenção e utilização de materiais.  

 

 

III – CONCEITOS 

Para os fins desta Instrução Normativa entende-se: 

 

1)Sistema de Serviços Gerais - SSG  

Unidade da estrutura organizacional (Secretaria Municipal de Administração) à 

qual compete, de acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte 

das rotinas e procedimentos de controle no que tange ao registro de entrada e saída dos 

estoques de materiais, armazenamento e retirada de materiais, de consumo ou expediente, 

adquiridos pela Administração para manutenção de seus orgãos e departamentos.  

Tem como órgão central a Secretaria Municipal de Administração e como unidades 

executoras, todas as unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer 

atividade abrangida pelo SSG.  

 

2)Almoxarifado 

É a área destinada para guarda e armazenamento seguro e ordenado de materiais 

de consumo e permanente, com o objetivo de suprir todo e qualquer processo produtivo ou 

operacional de um sistema organizado 

 

3)Inventário 

É o ato consistente em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais 

existentes, para efeito de confrontação com os estoques apresentados por programas 

deControle de Estoque de Materiais que gerencia as entradas e saídas de materiais do 

Almoxarifado; 

 

4)Material 

Designação genérica de materiais de consumo, material permanente, equipamentos, 

componentes, gêneros alimentícios, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-

primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades do Poder 
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Executivo, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou 

desmontagem, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis;  

 

5)Materiais de Consumo 

Itens de consumo, a saber, aqueles que, em razão do seu uso constante e da 

definição da Lei no 4.320/64, perdem normalmente sua identidade física mesmo quando 

incorporados ao bem e/ou têm sua utilização limitada há dois anos, tais como gêneros 

alimentícios, utensílios domésticos, vestuário, materiais pedagógicos, materiais de 

expediente.  

 

6)Equipamentos e Materiais Permanentes 

Itens de uso permanente, a saber, aqueles que, em razão de seu uso constante, e da 

definição da Lei no 4.320/64, não perdem a sua identidade física mesmo quando 

incorporados ao bem e/ou têm uma durabilidade superior a dois anos, tais como: mobiliário; 

instrumentos de trabalho, equipamentos elétricos e eletrônicos.  

 

7)Recebimento 

É o ato pelo qual o material solicitado é recepcionado em local previamente 

designado (almoxarifado), sendo que o recebimento compreende quatro fases:  

a)Entrada de materiais;  

b)Conferência quantitativa;  

c)Conferência qualitativa;  

d)Regularização.  

 

8)Atesto 

É a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material 

recebido satisfaz as especificações contratadas.  

 

9)Conferência Quantitativa 

É a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal 

corresponde efetivamente à recebida.  

 

10)Conferência Qualitativa 

Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se 

destina. A análise de qualidade efetuada pelo responsável visa garantir o recebimento 

adequado do material. São utilizados no processo de inspeção: a especificação de compra do 

material e as especificações técnicas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre 

outros. 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

 Constituição Federal (Art. 31); 

 Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

 Lei 4320/64 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal); 

 Lei Municipal n°169/07 (Cria o Sistema de Controle Interno no Município de 

Rondolândia) 

 Decreto n° 932/GAB/PMR/2013 (Regulamente o Sistema de Controle Interno no 

Município de Rondolândia); 

 Instrução Normativa SCI n° 01/2009-Versão 02/2013 (Estabelece os procedimentos 

para elaboração e padronização das Instruções Normativas -“Norma das normas”); 
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V – DAS RESPONSABILIDADES: 

 

5.1) Do Órgão Central do Sistema Administrativo: 

 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; 

 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 

 

5.2) Das Unidades Executoras: 

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa 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; 

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 

 

5.3) Da Controladoria Geral do Município – Unidade Central do Controle Interno: 

 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SSG, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles. 

 

5.4) Do responsável pelo Almoxarifado 

 

 Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo com as Notas Fiscais e 

especificações técnicas, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores 

técnicos requisitantes ou especializados;  

 Conferir os documentos de entrada de material, e arquivar uma via das Notas 

Fiscais no setor;  

 Atender às requisições de materiais dos departamentos e seus setores no menor 

tempo possível, visando agilidade dos serviços;  

 Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais sob guarda, 

fazendo todos os lançamentos em sistema informatizado;  

 Realizar o balanço quanto ao estoque existente, fornecendo dados para a 

contabilidade, sempre que for solicitado;  

 Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a 

segurança dos materiais em estoque;  

 Fazer ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o pedido;  

 Acompanhar a comissão nomeada por realizar o inventário anual e para tomada de 

contas, no final do exercício;  

 Executar outras atividades inerentes à área de competência.  
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 Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturas de 

armazenagem do almoxarifado;  

 Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;  

 Informar ao Secretária Municipal de Administração a ocorrência de desfalque ou 

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

antieconômico que resulte dano ao erário, para que seja, se for o caso, instaurado o 

respectivo processo disciplinar administrativo;  

 

 

VI – PROCEDIMENTOS  

  

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS E DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS  

1-Toda e qualquer aquisição de bens ou serviços deverá obedecer às normas contidas 

na Instrução Normativa SCL – Nº 01/2014 – Aquisição de Bens e Serviços. 

1.1- Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificar a inexistência, 

no almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às 

necessidades da unidade requisitante. 

1.2- Não se deve efetuar compras volumosas de materiais sujeitos, num curto espaço 

de tempo, à perda de suas características normais de uso e também daqueles propensos ao 

obsoletismo. 

1.3- A Unidade Requisitante, quando solicitar o pedido de compra, elaborará a 

descrição dos materiais, observando os critérios definidos no Termo de Referência – TR. 

1.4-A competência para recebimento dos materiais é do servidor designado como 

responsável pelo Almoxarifado Central. 

1.5- Em se tratando de material perecível ou de uso urgente e imediato, a 

competência para o recebimento é da unidade requisitante, que deve observar naquilo que 

for possível, os procedimentos constantes nesta normativa. 

 

2-Todo material de consumo ou expediente adquirido pela Prefeitura Municipal 

para uso e atendimento das necessidades de seus órgãos e departamentos deve ser entregue 

pelos fornecedores no Almoxarifado Central, com exceção daqueles previstos no item “1.5” 

acima, a exemplo de gêneros alimentícios e medicamentos. 

 

CAPÍTULO III – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

1- Todo material de consumo ou permanente deve ser entregue e passar pelo 

Almoxarifado Central para fins de recebimento, conferência, armazenamento e posterior 

distribuição, devendo estar acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica ou documento 

equivalente;  

1.1- Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será 

sempre no Almoxarifado Central. 

1.2-Caso haja necessidade em função da natureza dos materiais adquiridos, poderão 

ser criado almoxarifados setoriais junto aos órgãos/departamentos. 

 

2-Após a entrega do material pelo fornecedor, o responsável pelo Almoxarifado 

Central recebe provisoriamente o material e conferirá se o produto entregue confere com as 

especificações qualitativas e quantitativas requisitadas, as quais deverão estar em 

consonância com os itens licitados, e no caso de compra direta com o orçamento;  

 

3-Estando em ordem ocorrerá o recebimento definitivo, através da aceitação, 

devendo o responsável pelo Almoxarifado Central apor o “atesto” no verso da Nota Fiscal. 

3.1- Aceitação ou atesto é a operação segundo a qual se declara, na documentação 

fiscal, que o material recebido satisfez às especificações contratadas.  
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3.2-Par o recebimento definitivo, o material entregue depende, para sua aceitação, 

de:  

a) conferência e, quando for o caso;  

b) exame qualitativo.  

 3.3- Quando houver recebimento de materiais específicos, tais como medicamentos, 

peças mecânicas, suprimentos de informática, o responsável pelo Almoxarifado deve 

solicitar a Secretaria solicitante um técnico para acompanhar o recebimento da mercadoria 

para fins de conferencia das mesmas; 

 

4-Na conferência dos materiais o responsável pelo almoxarifado deve observar, 

ainda, o correto preenchimento da Nota Fiscal que deve:  

a)conter e estar em nome do Município de Rondolândia ou da Prefeitura Municipal de 

Rondolândia ou dos Fundos municipais;  

b)conter endereço e n° do CNPJ; 

c)conter a descrição do material;  

d)conter o peso, quantidade, preço unitário e valor total;  

e)conter a data de emissão;  

f)conter o nº do Processo e a modalidade licitatória;  

 

5-Após conferida a Nota Fiscal e o material entregue, o responsável pelo 

almoxarifado declara o recebimento do material, atestando-o mediante a aposição no verso 

da Nota Fiscal, de carimbo, contendo data, cargo, nome e assinatura. 

 

6-Atestada a Nota Fiscal, deve o responsável pelo almoxarifado proceder ao 

lançamento e cadastramento do material adquirido no sistema informatizado de controle de 

entrada e saída de estoque.  

 

7-Não estando o material de acordo com a nota fiscal ou outro documento 

equivalente, ou não atendendo a quantidade, qualidade e especificações técnicas, o 

responsável pelo almoxarifado deverá comunicar ao Secretário Municipal da unidade 

requisitante ou ao Fiscal de Contrato para que este: 

a)devolva a mercadoria ao fornecedor, fixando prazo para regularização; 

b)determine ao fornecedor a entrega imediata do(s) item(ns) faltantes. 

 7.1- Em ambos os casos,deverá haver notificação ao fornecedor para que este não 

incorra novamente nas irregularidades, sobe pena de ter rescindido seu contrato de 

fornecimento e/ou aplicadas as penalidades descritas na Lei n°8.666/93.  

 

 8-Concluídos esses procedimentos, e atestada devidamente a Nota Fiscal, o 

responsável pelo Almoxarifado Central deverá encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento 

de Contabilidade para a liquidação contábil da mesma e posterior encaminhamento à 

Secretaria Municipal de Fazenda para pagamento, devendo arquivar 01(uma) cópia da 

mesma . 

 

SEÇÃO I – Do Registro de Entrada (Recebimento) 

 1-O responsável pelo Almoxarifado de posse da 2ª via ou cópia da NF, por meio de 

acesso exclusivo mediante senha, após o atesto, lançará a entrada dos materiais no sistema 

próprio informatizado “Sistema de Controle de Estoques” ou similar;  

  

2-Os registros de entrada dos materiais em estoque deverão ser processados de 

forma individualizada, mediante consulta minuciosa no sistema para verificação do 

cadastro do material, devendo-se observar os seguintes elementos:  

a) Data de entrada;  

b) Especificação completa do material;  
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c) Quantidade e custo, unitário e total;  

d) Destinação, de acordo com a requisição, o contrato ou ordem de fornecimento e nota 

fiscal. 

2.1-Depois de devidamente lançado no sistema, a 2ª via ou cópia da NF será 

arquivada em pasta própria, separado por Secretaria e/ou Departamentos, conforme 

organograma da estrutura organizacional. 

 

3- O responsável pelo almoxarifado central dever proceder ao lançamento e registro 

do material recebido, no sistema informatizado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

CAPÍTULO IV – DO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECEBIDOS 

1-O armazenamento dos materiais será realizado pelo Almoxarifado, conforme os 

seguintes critérios:  

a)Devem ser resguardados contra furto ou roubo, protegidos contra a ação dos perigos 

mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de insetos e pequenos roedores;  

  

2-O acesso ao interior do almoxarifado somente será permitido às pessoas 

autorizadas, ou seja:  

a) aos servidores lotados, em serviço, no Almoxarifado Central.  

b)aos representantes dos órgãos fiscalizadores, como  o Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso e a Controladoria Geral do Município.  

c) Demais pessoas, desde que devidamente acompanhadas ou autorizadas pelo responsável 

pelo Almoxarifado.  

  

 3-Os materias devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um 

rápido inventário, identificando-os através de fichas nas prateleiras e ainda;  

a)serem dispostos segundo a freqüência de solicitação, de modo a permitir facilidade de 

acesso e economia de tempo e esforço;   

b) jamais devem ser estocados em contato direto com o piso; 

c) devem ser concentrados em locais adjacentes (agrupamento, segundo a classificação), a 

fim de facilitar a movimentação, realização de inventários e distribuição;  

e)devem ser conservados nas embalagens originais, sempre que possível, e somente abertos 

quando houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização;  

 

4-A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, 

aos extintores de incêndio, às portas e áreas de circulação de pessoal. 

4.1-Materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das 

estantes e portas-estrado, eliminando-se riscos de acidentes ou avarias e facilitando a 

movimentação. 

4.2- Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e 

altura máxima das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão 

decorrente e ausência de arejamento (distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 

cm aproximadamente das paredes).  

 

5-Os materiais considerados especiais como: combustíveis, medicamentos, 

alimentos, produtos químicos, corrosivos e deterioráveis deve obedecer a regras específicas 

de armazenamento e segurança.  

 

SEÇÃO I – Do Armazenamento dos Materiais de Consumo 

 1-O armazenamento e a organização dos materiais devem ser realizados pelo 

Almoxarifado, conforme os seguintes critérios:  
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1.1-O Almoxarifado deve ser organizado de tal forma que haja a maximização do 

espaço com garantia de segurança para os materiais ali estocados e de fácil circulação 

interna;  

1.2-Os gêneros alimentícios devem ser armazenados em lugares apropriados, 

separados dos materiais de limpeza, inseticidas e dos demais que não fazem parte do grupo;  

1.3-Os materiais devem ser empilhados sem contato direto com o piso; 

1.5-Devem ser observadas as recomendações do fabricante;  

1.6-Os bens pesados e volumosos devem ser armazenados em prateleiras mais 

baixas, evitando riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação;  

1.7-Sempre que possível os materiais devem permanecer nas embalagens originais;  

 

2-Os materiais devem ser organizados com método PEPS – primeiro a entrar, 

primeiro a sair, com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;  

 

3-Os materiais de pequeno volume e alto valor devem ser armazenados em armários 

com fechadura;  

 

4-Os materiais mais utilizados devem ficar próximos à expedição e colocados à 

frente daqueles menos utilizados;  

 

5-Para armazenamento de medicamentos e materiais clínicos estes devem obedecer 

ao Manual de Estocagem de Materiais Médicos e as Instruções Normativas referentes à 

Distribuição de Medicamentos e Materiais Médicos e Odontológicos, quando houver,bem 

como as demais legislações especificas. 

 

SEÇÃO II – Do Armazenamento dos Materiais de Expediente 

1-O responsável pelo almoxarifado após receber um bem permanente deve 

imediatamente avisar ao Departamento de Patrimônio, através de seu(sua) Presidente da 

Comissão Permanente de Patrimônio, para que o setor faça os procedimentos afetos, 

cumprindo com a Instrução Normativa SCP n° 01/2014;  

 

2- Os materiais permanentes só devem ficar armazenados após seu recebimento por 

um período máximo de 10 dias, prazo esse suficiente para a realização e cumprimento da 

IN-SCP n° 01/2014, no que diz respeito aos procedimentos de registro e tombamento, 

devendo após, serem entregue ao responsável designado. 

 

CAPÍTULO V – DA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO 

CENTRAL 

1-Toda entrada e saída de materiais devem ser lançadas em Sistema informatizado 

e para melhor segurança, também poderá ser adotado um controle gerencial através de 

Ficha de Controle por Produto. 

 

2-Toda requisição de materiais deverá ser expedida de forma on-line, direto no 

sistema próprio informatizado, por meio de acesso exclusivo mediante senha, por servidor 

responsável cadastrado no sistema depois de devidamente autorizado pelo ordenador de 

despesa; 

2.1-A requisição de materiais poderá ser realizada ainda, através de formulário 

padrão de Requisição  assinado pelo respectivo Secretário Municipal, expedido em 02 (duas) 

vias. 

 

  3-A distribuição dos materiais deve ser efetuada de segunda a sexta em dias de 

expedientes normais da Prefeitura na seguinte forma:  
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3.1-Os fornecimentos de materiais para as Secretarias devem ser feito mediante 

REQUISIÇÃO (através de sistema informatizado ou formulário padrão), em 02(duas) vias, 

assinadas pelo Secretário ou servidor designado, contendo a quantidade e a descrição do 

material solicitado;  

3.2-A distribuição será definida pela ordem de chegada dos pedidos internos dos 

setores, sendo realizado em até 24hs (vinte e quatro horas), salvo os casos excepcionais que 

deverão ser atendidos no mesmo momento e devidamente justificados, cabendo ainda ao 

responsável pelo almoxarifado, comunicar á Secretaria requisitante para que retire o 

material. 

3.3-Deverá ser conferido ainda, a quantidade requisitada e a quantidade entregue. 

3.3-Ao fornecer o material, o responsável pelo almoxarifado assina e carimba a 

Requisição como “ATENDIDO”, entregando uma via para quem recebeu o material e 

ficando com a outra via para fazer a baixa no estoque, devendo arquivá-la;  

 

4-O registro de entrada e saída de materiais (baixa de estoque) deve ser feito no 

mesmo dia em que ocorreu a operação. 

  

 5- As quantidades de materiais a serem fornecidos deverão ser controladas, levando-

se em conta o consumo médio mensal dessas unidades usuárias, nos 12 (doze) últimos 

meses. 

 

6-O responsável pelo Almoxarifado Central encaminhará ao Departamento de 

Contabilidade, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao que se referir, relatório mensal 

de materiais em estoque, o qual deverá evidenciar:  

a) O saldo inicial dos estoques no dia 1º do mês a que se referir;  

a) O saldo final dos estoques no último dia do mesmo mês.   

6.1-O referido relatório será emitido no sistema próprio informatizado de controle 

dos estoques e deverá refletir a real situação física dos materiais.  

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1-Todos os materiais adquiridos pela administração estão sujeitos ao controle de 

estoques através do almoxarifado central, exceto aqueles que por suas características, 

devam ser objeto de registro e controle no sistema próprio informatizado pelas respectivas 

unidades responsáveis,tais como, combustível e lubrificantes,material de construção, 

perecíveis, etc. 

  

2-Toda e qualquer requisição de material deverá ser emitida via sistema próprio 

informatizado ou através de formulário padrão, em 02(duas) vias, sendo indispensável a 

apresentação de uma via da mesma, devidamente assinada pelo responsável no ato da 

retirada dos materiais do almoxarifado.  

  

3-Visando agilizar as atividades no Almoxarifado Central, poderá ser adotado 

sistema de cronograma, onde serão fixadas datas específicas para cada grupo de unidades 

procederem à solicitação e à retirada dos materiais. 

  

4-Fica o Almoxarifado Central obrigado a manter o inventário físico e analítico dos 

materiais, bem como o Sistema de Controle de Estoques, devidamente atualizados, 

possibilitando a emissão de relatórios que reflitam a sua real situação. 

 

5-Poderão as Secretarias Municipais, através de seus órgãos/departamentos, 

criarem e instituírem Almoxarifados Setoriais próprios, sempre que as características dos 

materiais a serem adquiridos impeçam o regular armazenamento no almoxarifado central. 
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5.1-Nesta caso, deverão serem seguidos os mesmos procedimentos estabelecidos 

nesta Instrução Normativa,quanto ao recebimento, armazenamento, estocagem e 

requisição, naquilo que for compatível com a natureza do bem. 

5.2- O ingresso de materiais nos almoxarifados setoriais, não dispensa o registro de 

entrada no sistema informatizado do Almoxarifado Central, exceto naqueles em que houver 

sistema próprio de controle, tais como, de combustível, medicamentos, etc. 

5.3-Deverá haver servidor capacitado e com poderes para receber os bens 

adquiridos, devendo ser o responsável pela conferência, recebimento e atesto da nota fiscal. 

 

6- Não será permitida, nem aceita, a conferência, o atesto e a assinatura no verso da 

nota fiscal por terceira pessoa que não a do responsável pelo almoxarifado, fato que será 

declarado irregular. 

  

7- A realização de procedimentos por parte do Almoxarifado Central, bem como por 

todas as unidades da Administração, sem a observância das tramitações, registros e 

controles estabelecidos nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais sanções legais. 

 

8-Toda e qualquer irregularidade encontrada no Almoxarifado Central pelos 

servidores responsáveis,deverão obrigatoriamente, ser comunicadas à autoridade 

competente, bem como à Controladoria Geral do Município.  

 

9-Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução caberão à Secretaria Municipal de 

Administração e a seu Almoxarifado Central e, subsidiariamente, á Controladoria Geral do 

Município, que aferirá o fiel cumprimento deste documento por todas as unidades da 

estrutura administrativa, mediante auditoria interna.  

 

10-Esta instrução entra em vigor a partir na data de sua aprovação e publicação, 

tendo sido elaborada pela Controladoria Geral do Município em substituição ao responsável 

pelo Sistema de Serviços Gerais- SSG, estabelecido no Decreto n° 932/2013, dele fazendo 

parte integrante. 

 

Rondolândia/MT,______de_______de 2014. 

 

 

Responsável SCI:  Rafael Chama de Queiroz 

   Controlador Geral 

                               Decreto n° 769/GAB/PMR/13 

 
Aprovado:  
 

  Bett Sabah M.da Silva 

  Prefeita Municipal 

 


