
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
- ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 14/2010 
 

DISPÕE sobre normas de aquisição, estoque e 
requisição  de materiais de expediente e outros 
de uso essenciais para as atividades 
institucionais da Câmara Municipal. 

 
O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José 

dos Pinhais, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 
36/2007, de 27/02/2007, em seu art. 2º, § 1º e os artigos 31, 70 e 74 da 
Constituição Federal e; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar as atividades 

de compras de materiais de expediente e outros necessários e essenciais 
para o pleno funcionamento das atividades institucionais desta Câmara 
Municipal, no sentido de que se evitem desperdícios; 

 
CONSIDERANDO, da mesma forma, a necessidade de 

estabelecer normas para as quantidades de estoque desses materiais, bem 
como a requisição dos mesmos por parte dos interessados, através de 
critérios prevalentes com a  necessidade, economicidade e eficiência a que se 
destinam; 

CONSIDERANDO  que a ausência de norma neste sentido 
proporciona o descontrole administrativo e o abuso de desperdícios criando 
danos ao erário público;  

  
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Ficam instituídas as normas gerais para a realização 

de aquisição, estoque e requisição de materiais de expediente e outros 

essenciais para o funcionamento das atividades institucionais da Câmara 

Municipal de São José dos Pinhais, através dos seguintes dispositivos: 

 

I – a aquisição de material de expediente, consumo  e outros 

de uso cotidiano e essencial ao funcionamento das atividades institucionais 

da Câmara Municipal, será precedida de processo licitatório ou de dispensa 

ou ainda de inexigibilidade, de acordo com a Legislação pertinente e as 

Instruções Normativas nºs 02 e 07/2008 desta Controladoria Interna; 
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II – as compras deverão ser destinadas para suprir as 

necessidades materiais das atividades institucionais deste Legislativo, 

mantendo-se abastecido o almoxarifado, limitando-se a uma relação 

previamente estabelecida pela Divisão de Compras e Materiais.  

 

III – os materiais constantes da relação a que se refere o 

inciso anterior, deverá ser revista, pelo mínimo, a cada trimestre; 

 

IV – não poderão constar da relação de materiais para 

compra e estocagem, produtos de caráter eminentemente de uso pessoal 

e/ou que não se caracterizem como essenciais às atividades da Câmara 

Municipal; 

V – A compra isolada ou separada de materiais não 

constantes do almoxarifado desta Câmara Municipal, bem como os não 

constantes da relação previamente elaborada para este fim, só será 

permitida em casos de extrema necessidade e plenamente justificado. 

 

VI – a requisição para a retirada de material junto ao 

Almoxarifado somente poderá ser efetivada por servidor previamente 

designado para esse fim, mediante indicação feita pela respectiva chefia de 

cada gabinete parlamentar ou administrativo deste Legislativo ao 

Departamento de Administração; 

 

VII – os materiais considerados semipermanentes, tais como 

grampeadores, furadores de papel, tesouras e outros congêneres, terão 

utilização mínima de 01(um) ano; 

VIII – as requisições deverão ser plenamente justificadas 

para o seu deferimento, sendo que não serão recebidas as que contrariem as 

normas ora estabelecidas por esta Instrução Normativa. 
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Art. 2º A relação de materiais de consumo/expediente e 

outros a que se refere o artigo anterior, deverá estar permanentemente 

publicada em meio eletrônico de acesso interno nesta Câmara Municipal, 

para que os requisitantes não aleguem ignorância de sua existência. 

 

Art. 3º A Presidência da Câmara baixará Portaria 

estabelecendo às cotas respectivas e mensais de cópias xerográficas, papel 

sulfite, envelopes, toner e/ou cartuchos de tinta para impressoras, destinada 

a cada gabinete parlamentar. 

 

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
         Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais, 17 de fevereiro de 2010. 
 
 
 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno CMSJP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 17 de fevereiro   de 2010 

 
__________________________ 

ASSIS MANOEL PEREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 


