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O Setor de compras e licitações 

da Prefeitura  após concluído o 

processo, envia a ordem de 

fornecimento para as 

Secretarias

O responsável  planeja o 

recebimento dos materiais de 

acordo com os critérios já 

definidos para a armazenagem

o responsavel pelas entradas faz o

recebimento provisório dos materiais,

confere a nota fiscal e confronta com a

ordem de fornecimento/requisição

providencia o encaminhamento do 

material para estocagem e/ou outro 

procedimento.

Verifica o tipo de 

material:Construção, 

Consumo, permanente?

O responsável pelas 

entradas  faz o recebimento 

conferindo com a NF e 

Ordem de Fornecimento  

Caso necessite de parecer 

técnico para recebimento de 

materiais complexos, o setor 

deverá solicitar.

De posse da 1ª via da NF, o 

Setor de Patrimonio 

procede o tombamento do 

material e cadastra no 

sistema de patrimônio de 

acordo com a IN nº 07/2009

O Setor de Patrimônio 

devolve a NF,devidamente 

assinada, carimbada com o 

nº do patrimonio, ao Setor 

de Almoxarifado

O Setor de Patrimônio 

informa a Secretaria  

responsável pela compra 

dos bens 

Mat.Consumo

O responsável pela entradas 

recebe os materiais diversos e/

ou combustível de acordo com 

a NF 

O responsável pelas entradas  recebe 

o Fornecedor, verifica a NF  e 

encaminha para verificação  e 

descarregamento 

início

Mat.Construção

A descarga é direta 

na obra ou no pátio 

do almoxarifado?

Recebe o material de construção, 

confere c/a Nota Fiscal e a Ordem 

de Fornecimento para descarga no 

estoque/pátio

p/pátio

O responsável pelas entradas  

acompanha o Fornecedor para 

descarregamento e conferência 

dos materiais na obra(destino) de 

acordo com NF

O responsável pelas entradas dos 

materiais lança no sistema carimba e 

atesta(recebimento/liquidação) a NF. E 

encaminha a NF

Envia a NF para o 

secretário da pasta, 

este assina e 

encaminha para a 

Tesouraria.

A Tesouraria de posse da 

NF, procede a liquidação 

via sistema e programa  o 

pagamento

Direto na obra

O responsável pelas saídas do 

almoxarifado, confere a 

requisição(pedido) assinada pelo 

Secretário da pasta 

A Secretaria requisita os 

materiais ao responsável 

pelas saídas 

Material permante 

O responsável pelas saídas separa 

o material lança no sistema e libera 

para o requisitante 
fim

O requisitante confere o 

material e assina o 

documento de saída do 

almoxarifado

Controle Interno

 Libera para  o responsável 

das saídas organizar e 

estocar de acordo com a 

Instrução Normativa 

A NF será encaminhada 

para o setor de Compras/

p/obras e engenharia se 

for material para 

construção 

NF de Material 

construção ou 

manutenção?

Constr.

Manuteção 

Envia p/GEO-

OBRAS, fazer 

registros e de 

posse novamente 

encaminha...

Encaminha uma via para o 

patrimonio fazer o 

tombamento

A Secretaria encaminha a 

solicitação de materiais de 

acordo com a demanda ao 

dpto responsavel pela compra 

O setor resp.pela compra 

encaminha a requisição e a 

ordem de fornec. p/almox


