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CONTROLE INTERNO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2018 
 

NORMATIZAR FLUXO OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO 
 

A presente tem por finalidade normatizar o fluxo operacional do CISALP; disciplinar 
os procedimentos de entrada e saída dos materiais adquiridos pelo CISALP em sua sede; garantir o 
recebimento dos materiais no que se refere à quantidade, necessidade, qualidade e prazo de 
vencimento; regulamentar o fluxo operacional de entrada e saída de materiais; restringir o acesso de 
pessoas ao setor de almoxarifado; assegurar de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos 
materiais colocados (Sistema de estoques máximo e mínimo). 
 

I. ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todos os setores da estrutura organizacional do CISALP, quais sejam, 
administrativo, ambulatorial, transporte e copa e cozinha. 

 
II. CONCEITOS  

 
1. Almoxarifado: unidade destinada ao recebimento, guarda, controle e 

distribuição do material necessário ao funcionamento do CISALP. 
 

2. Estoque: entende-se por estoque quaisquer quantidades de bens físicos que 
sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo. 

 
3. Nota fiscal: é o documento que comprova a existência de um ato comercial 

(compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços); tem a necessidade 
maior de atender as exigências do FISCO, quanto as transito das mercadorias e 
das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.  
 

 
III. BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Constituição Federal de 1988, artigo 31; 
Lei complementar 101/2000; 
Lei 4.320/64; 
Lei Federal 8.666/93. 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
1. Da unidade responsável pela instrução normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
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Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com o Controle Interno, 
para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto 
de alteração, atualização ou expansão. 

 
2. Das unidades executoras: 

 
Atender as solicitações da unidade responsável pela instrução normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre as 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 a disposição de todos os empregados públicos do 

CISALP e no site www.cisalp.com.br , 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. 
 

3. Da unidade responsável pelo suporte ao Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução normativa, em 
especial no que tange a 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 fluxo operacional do almoxarifado, propondo alterações na instrução 
normativa para aprimoramento dos controles. 
 

V. PROCEDIMENTOS 
 

1. Do registro de entrada 
 

1.1 – Todo e qualquer material adquirido pelo CISALP devem ser conferidos pelo 
Setor de Almoxarifado, no que diz respeito a preços, quantidade, validade, especificações e 
qualidade no ato de recebimento exclusivamente na sede do CISALP; 

 
1.2 – A cópia da Nota de Autorização de Despesa enviada pela Diretoria 

financeira servirá para checagem do material que está sendo recebido; 
 

1.3 – Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a Nota de 
Autorização de Despesa, o responsável pelo almoxarifado deve solicitar instruções a Diretoria 
Financeira; 
 

1.4 – Depois de conferir todo o material, e estar de acordo com a Nota Fiscal, o 
responsável pelo departamento lança no Sistema do Almoxarifado “GOVERNA”; 
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1.5 – Após lançar todo o material da Nota Fiscal no Sistema “GOVERNA”, é feito o 

atesto da mesma; 
 

1.6 - Os materiais e bens destinados para uso imediato, deverão ser recebidos 
pelo Diretor de Transporte na sede do CISALP e depois encaminhado para o prestador de serviços; 
 

1.7 – Depois de conferir, lançar e atestar as notas fiscais no Sistema “GOVERNA”, 
estas devem ser enviadas ao Setor de Contabilidade para liquidação; 
 

1.8 - Quando se refere a material permanente, deve ser feito o recebimento, 
conferindo com a Nota de Autorização de Despesa, logo, deve comunicar ao Setor de Patrimônio 
para que este faça os procedimentos necessários para inclusão deste material no patrimônio do 
CISALP. 
 

1.8.1. Depois de efetuado os procedimentos do Setor de Patrimônio, juntamente 
com o termo de emitido, assinado pelo responsável do setor, o bem é entregue ao 
responsável solicitante ou guardião que o utilizará; 
 
1.8.2. Após entregar o material ou bem a responsável, a Nota Fiscal é encaminhada 
ao Setor de Contabilidade para liquidação. 
 
1.9 – Os materiais devem estar armazenados e separados por setores, de forma 

que não haja risco de misturar materiais com setores diferentes, facilitando assim o funcionamento 
operacional e também por ocasião de contagem física; 

 
1.10 – Periodicamente, o responsável pelo setor de almoxarifado deve conferir o 

prazo de validade dos materiais, dando prioridade a utilizar os com proximidade de vencimento para 
que não haja perdas e prejuízos ao CISALP. 
 

1.11 – O responsável pelo setor de almoxarifado, baseado na relação semestral de 
consumo deve identificar os estoques máximos e mínimos de cada item; 

 
 

1.12 – Antes que o Sistema acuse o nível de estoque mínimo de qualquer material, 
o responsável deve avisar a Diretoria Financeira para que haja planejamento de novos pedidos ou 
compras, conforme o caso; 

 
1.13 – O registro de entrada e saída de materiais no Sistema deve ser feito no 

mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no máximo na primeira hora do dia seguinte; 
 

1.14 – Quinzenalmente, o responsável pelo departamento de almoxarifado deve 
emitir um relatório dos lançamentos das entradas dos produtos no almoxarifado e confrontar com os 
relatórios de empenhos liquidados no elemento de despesa 33.90.30 – (Material de consumo) e 
33.90.32 – (material de distribuição gratuita), solicitado junto ao setor de Contabilidade. Estes 
lançamentos devem ser impreterivelmente ser conferida juntamente com a contadora ou outro 
responsável a Contabilidade. 
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1.15 – Quinzenalmente, o responsável pelo departamento do almoxarifado deve 
fazer a contagem física, confrontando com os saldos existentes escriturados no Sistema; 
 

1.16 – Esta contagem deve ser acompanhada sempre que possível pelo Controle 
Interno. Portanto, o Controle Interno deve ser avisado previamente. 
 

1.17 – Do Sistema de Transporte em Saúde SET’S: 
 

1.17.1. No caso de peças para manutenção de veículos do CISALP deverão dar 
entrada exclusivamente na sede do CISALP, mesmo que saiam logo após para serem 
entregues ao prestador de serviço; 
 
1.17.2. O material deve ser entregue ao Diretor de Transporte e as notas fiscais 
conferidas pelo responsável de almoxarifado, lançados no Sistema “GOVERNA”, 
atestados e enviados a Contabilidade para liquidação; 
 
1.17.3. Para requisitar o material o prestador de serviço deverá enviar solicitação da 
peça juntamente com o orçamento do serviço a ser prestado, ambos em formulário 
próprio fornecido pelo CISALP; 
 
1.17.4. A solicitação deve ser entregue para o setor de Contabilidade que devolverá 
ao Diretor de Transporte com número de empenho e requisição do Sistema 
“GOVERNA”; 
 
1.17.5. O requerimento é enviado ao fornecedor contratado, que deverá envia-lo a 
sede do CISALP no prazo estipulado juntamente com nota fiscal; 
 
1.17.6. Para dar saída ao material deverá seguir os tramites do item 2 abaixo; 
 
1.17.7. O Diretor de Transporte deve entregar o material ao prestador de serviços e 
colher a assinatura na 1° via nos formulários de solicitação e orçamento.  
 
1.17.8. A 1° via do orçamento deve ser guardada pelo Diretor de Transporte durante 
toda a realização do serviço; 
 
1.17.9. Prestado o serviço, o Diretor de Transporte deve auditar o serviço, colher 
assinatura do prestador de serviço com a data de termino, e, nota fiscal do serviço 
prestado, em conformidade com o formulário de orçamento entregue; 
 
1.17.10. – Após lançar no Sistema “GOVERNA” pelo número da requisição 
(MANUTENÇÃO > PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS); 
 
 
1.17.11. A nota fiscal do material solicitado, do serviço prestado, a solicitação de 
material, o orçamento e os empenhos devem ser entregues para o Setor de 
Contabilidade para conferencia e arquivo; 
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1.17.12. As regras para serem seguidas pelo SET’S são as mesmas seguidas pelo 
almoxarifado central, citadas nesta instrução normativa, mais as peculiaridades 
acima descritas no item 1.17. 
 

 
2. Do registro de saída 

 
2.1 – O almoxarifado recebe a solicitação de material do solicitante através de 

requisição ou relação de material; 
 
2.2 – Toda solicitação deverá ser feita em papel timbrado, contendo local, data, 

número de C.I. (COMUNICAÇÃO INTERNA), nome e assinatura do solicitante; 
 

2.3 – o setor de almoxarifado ao receber a solicitação, confere se houve 
autorização do responsável do setor solicitante; 

 
2.4 – toda solicitação dever ser efetuada com no mínimo 48 horas de 

antecedência, para melhor atendimento do almoxarifado; 
 

2.5 - Nos casos em que o material não está disponível no almoxarifado na sede, 
que depende de entrega de fornecedores, esta solicitação deve ser feita com no mínimo 7 (sete) dias 
de antecedência (exemplo: peças de carro); 

 
2.6 – Depois de verificada a autorização do responsável pelo almoxarifado 

separa, confere e lança do Sistema “GOVERNA” os itens a ser entregues ao solicitante; 
 

2.7 – O almoxarifado, ao entregar os materiais ao solicitante, colhe o nome e 
assinatura do recebedor na requisição ou relação de materiais; 

 
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Nenhuma pessoa estranha ao setor deverá ter acesso ao almoxarifado, a menos que 

seja acompanhado por alguém do próprio setor; 
 
Nenhum material poderá ser entregue sem a respectiva requisição, assinada pelo 

solicitante; 
 
Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota de 

Autorização de Despesa e com a Nota Fiscal; 
 
Todos os materiais comprados pelo CISALP deverão obrigatoriamente ser recebidos 

na sede do CISALP e registrados no SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA “GOVERNA”; 
 
Permanentemente, o responsável pelo almoxarifado do CISALP, deve supervisionar 

os locais de armazenamento, o que se refere a limpeza, iluminação e segurança; 
 
Nenhum material pode entrar ou sair do almoxarifado sem o registro do Sistema 

“GOVERNA”; 
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As entregas obedecerão ao critério de ordem de chegada das solicitações, ou ainda, a 

critério de urgência (exemplo: medicamentos); 
 
Cada setor deverá elaborar uma programação de quantidade utilizada semanalmente 

com fulcro de trabalhar com planejamento e eficiência; 
 
Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deverá ser solucionada junto ao 

Controle Interno. 
 
A presente instrução está disponibilizada no site do CISALP e publicada no mural na 

presente data, ocasião em que entra em vigor. 
 

 
 
 

Lagoa formosa, 19 de dezembro de 2018. 
 
 

 
 

MARCELA MORAIS GOMES 
Presidente 

 
 
 
 
         SAMIA NAJLA COELHO REGIS                                FERNANDA MARQUES DA SILVA  
                   Membro                                                                      Membro  


