
INTRODUÇÃO NORMATIVA N.º 04/17 

Dispõe sobre a criação e funcionamento do Almoxarifado central 

O senhor Antonio A. Kirschibauer, responsável pelo controle interno do Município de Pinhão 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições institucionais estabelecidas na Lei n.º 1190/2005 

e Constituição Federal, Art.74 . 

Resolve:     

Artigo 1.º Fica criado o departamento de almoxarifado central da Administração direta do 

Município.  

Artigo 2.º O almoxarifado central, terá um responsável geral, para o seu funcionamento . 

Artigo 3.º Fica determinado que todas as aquisições dos fornecedores se dará através do 

sistema de almoxarifado por programa, com registro de todas as entradas.    

§1.º  Somente ficarão fora desse registro, as aquisições da conta-verba. 

Artigo 4.º O registro de saídas de mercadorias se dará pelo programa para todas as 

secretarias. 

 §1.º Deve ser criado fichas ou outro documento assinado pelo secretário da pasta para 

retiradas de mercadorias no almoxarifado, e com a assinatura do retirante. 

§2.º Fica determinado que a Secretaria retirará apenas aquelas mercadorias necessárias para  

o desempenho de suas atividades.  

 §3.º  É proibido retirar mercadorias em excesso e formar almoxarifado próprio. 

Artigo 5.º O chefe do almoxarifado deve periodicamente efetuar levantamento do estoque 

existente naquela data conferida com a entrada e a saída, com o seu respectivo saldo. 

§1.º Se acaso ocorra diferenças deve-se imediatamente apurar os fatos e acertar os registros. 

§2.º Fica proibido a falta de registros de entrada ou saída  para se eliminar a possibilidade de 

inconsistências no estoque. 

Artigo 6.º  Deve ser criado por parte da Administração critérios de percentual ou quantidade 

da existência  de determinada mercadoria para efetuar uma nova aquisição. 

Artigo 7.º Se caso existir mercadorias que irão praticamente apenas passar pelo almoxarifado 

devem ter o seu registro de entrada e saída. 

Artigo 8.º Para o funcionamento geral é preciso que os estoques fiquem separados um do 

outro também claro, para o seu controle. 

 §1.º Não deve ser permitida troca de mercadorias por secretarias sem a concordância dos 

secretários envolvidos, bem como a operação de acontecer depois de acertado a parte 

documental. 



Artigo 9.º O local de entrega de mercadorias em geral passa ser apenas no almoxarifado 

central. 

Artigo 10.º Os casos de exceção como peças deverão ser comunicados ao secretário de 

administração . 

Artigo 11.º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pinhão,02 de Janeiro de 2017   

 

 

Odir Antonio Gotardo                                                                         Antonio A. Kinchibauer 

                   Prefeito Municipal                                                                                Controlador Interno                


