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APRESENTAÇÃO
O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e
preservação do material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as
necessidades operacionais dos setores integrantes da estrutura organizacional do
Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal. Sendo assim, o almoxarifado, têm
como suas principais funções:
▪

Receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o
documento de compra (Nota de Empenho e Nota Fiscal) ou equivalentes;

▪

Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque;

▪

Registrar no SUAP as notas fiscais dos materiais recebidos;

▪

Encaminhar a Diretoria de Administração e Planejamento as notas fiscais para
pagamento;

▪

Elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para previsão
das compras;

▪

Elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios solicitados;

▪

Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados;

▪

Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados;

▪

Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas
dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente;

▪

Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente;

▪

Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o
fornecimento de material de consumo;

▪

Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados;

▪

Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de
reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição.
Dentre outras palavras, o Almoxarifado pode ser conceituado como o local

destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou não, adequado à
sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item
aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e
disposição interna acondicionados à política geral de estoques da empresa. A
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial é o setor responsável pelo Serviço
de Almoxarifado do Campus Bacabal.
Os principais objetivos de um Almoxarifado são:
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▪

Assegurar que o material esteja armazenado em local seguro e na quantidade
ideal de suprimento;

▪

Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza;

▪

Preservar a qualidade e as quantidades exatas;

▪

Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição
suficientes a um atendimento rápido e eficiente.
A eficiência de um Almoxarifado depende fundamentalmente:

▪

Da redução das distâncias internas percorridas pela carga e do consequente
aumento do número das viagens de ida e volta;

▪

Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas;

▪

Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica.
A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela

Instrução Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988, que tem como objetivo racionalizar,
com minimização de custos, o uso de material através de técnicas modernas que
atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade,
no emprego do material nas diversas atividades. Para tal considera-se material como
sendo uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes,
acessórios, veículos em geral, matérias primas e outros itens empregados ou passíveis
de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de
qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas,
acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis.
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1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local
previamente designado, no caso o Almoxarifado, uma vez que todo o registro de entrada
e distribuição de material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado.
A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material
recebido satisfaz às especificações contratadas.
São considerados documentos hábeis para o recebimento de materiais ou
equipamentos:
▪

Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura;

▪

Termo de Cessão, Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta;

▪

Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência;

▪

Guia de Produção.
Nestes documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do material,

quantidade, unidade de medida e valor.
Observando-se que, quando o material não corresponder com exatidão ao que
foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado pelo recebimento,
providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega.
1.1. Rotina para Recebimento de Materiais
A empresa transportadora deve aguardar sua vez para o atendimento do
recebedor, devendo este:
▪

Retirar a Nota de Empenho e conferir com a Nota Fiscal enviada pelo fornecedor;

▪

Receber o material apenas se o valor da Nota Fiscal for igual ou menor do que o
valor total da Nota de Empenho;

▪

Atentar-se com relação ao tipo de empenho: Ordinário ou Global. Quando
ordinário, a entrega é feita na sua totalidade, se global, a entrega pode ser
parcial;

▪

O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o recebedor indicar
o local adequado para o material;

▪

O recebedor deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de
volumes entregues, de acordo com o recibo do frete. (Como o frete não é “a
pagar”, não é deixada nenhuma via do recibo do frete, sendo viável anotar a
transportadora que realizou o serviço).

▪

No ato do recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas
embalagens, deverá escrever ou carimbar no verso do recibo do frete:
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▪

Embalagem danificada sujeito à conferência pelo solicitante e possível
indenização;

▪

Depois de acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor
deve escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal: Recebimento Provisório, e
colocar a data do mesmo.

▪

Finalizar o recebimento assinando e carimbando o canhoto da Nota Fiscal.

1.2. Rotina para Aceitação de Materiais
Finalizado o recebimento do material, o responsável pelo serviço de almoxarifado
providenciará a conferência do mesmo conforme descrito abaixo.
▪

Identificar e solicitar ao responsável e/ou solicitante pelo material ou
equipamento que realize a conferência e atesto da nota fiscal.

▪

Após conferência e atesto do material pelo responsável, deve dar entrada no
SUAP, de acordo com a Nota de Empenho do referido bem e encaminhar a Nota
Fiscal para pagamento.

▪

Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua
conferência, deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o
responsável pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, fazer
“Nota de Simples Remessa/Devolução” e providenciar, em comum acordo com o
fornecedor, o meio mais eficiente para devolução do material. Esta Nota de
Simples Remessa poderá também ser utilizada para envio de outros materiais.

2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE
Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos
materiais de consumo para fins de reposição de estoque. A Coordenadoria de
Planejamento e Gestão Patrimonial efetua o pedido ao constatar que os materiais
mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para atender satisfatoriamente as
necessidades dos setores requisitantes até a compra de nova remessa.
A aquisição de materiais para o Almoxarifado deve ser feita a cada início de ano
com previsão de consumo para 12 (doze) meses. Para tanto, o responsável pesquisa a
saída de materiais durante o período de um ano e requisita a quantidade necessária para
atender por mais um ano, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução
Normativa Nº. 205 de 08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de
materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais
de uso, também daqueles propensos ao obsoletismo.
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2.1. Ressuprimento
As quantidades a adquirir deverão ser calculadas levando-se em consideração os
seguintes parâmetros:
a) Consumo Médio Mensal (C) - soma do consumo de materiais em determinado
período de tempo (até cinco anos) dividida pelo número de meses da sua
utilização;
b) Tempo de Aquisição (T) - tempo necessário para a conclusão do processo de
aquisição desde o início até a entrega do material no Almoxarifado;
c) Intervalo de Aquisições (I) - período compreendido entre duas aquisições normais
e sucessivas;
d) Estoque de Segurança (ES) - quantidade de material, baseado no Consumo Médio
Mensal, suficiente para suprir o Almoxarifado por até seis meses, a depender das
condições de estocagem, como volume e tempo de perecimento, e do sistema
de compra. Obtém-se a referida quantidade multiplicando-se o consumo médio
mensal por um fator (f) de tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de
zero a seis;
e) Estoque Máximo (EM) - maior quantidade de material admissível em estoque,
devendo-se considerar a área de armazenagem, intervalo e tempo de aquisição,
perecimento, obsolescência etc. Obtém-se a referida quantidade somando-se ao
Estoque de Segurança o produto do Consumo Médio Mensal multiplicado pelo
Intervalo de Aquisição;
f) Estoque Inicial ou atual (EI) - estoque apresentado no momento do pedido de
aquisição;
g) Estoque Residual (ER) - estoque esperado na provável data do recebimento do
material. É a projeção que se faz tomando como base o quanto se vai consumir
do Estoque Inicial até o recebimento definitivo do material, também com base
no consumo médio mensal. A quantidade é obtida subtraindo-se do Estoque
Inicial o valor que se presume consumir ao longo do período esperado para o
trâmite do processo. Podem ser incluídas as quantidades de entrega pendentes
de recebimento. O resultado não pode ser negativo, caso em que se considera
como zero, para fins de cálculo da aquisição, justificando um pedido de compra
suplementar.
h) Quantidade a Ressuprir (Q) - quantidade a adquirir para recompor o Estoque
Máximo. Obtêm-se pela diferença entre o Estoque Máximo e o Estoque Residual.
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As fórmulas aplicáveis à gerência de Estoques, de acordo com a definição dos
parâmetros mencionados são:

a) Consumo Médio Mensal
C = Consumo total no período de até cinco anos / número de meses

b) Estoque de Segurança
ES = C x f ( f pode variar de zero a seis)

c) Estoque Máximo
EM = ES + C x I

d) Estoque Residual
ER = EI – C x T (se negativo, significa que o estoque atual não será suficiente até a
chegada da compra e deve ser tomado como zero).

e) Quantidade a Ressuprir
Q = EM – ER

2.2.

Material de consumo de uso específico
Cabe ao setor interessado elaborar o planejamento das aquisições de materiais

de consumo de uso específico e eventual, indicando e justificando as quantidades a
adquirir, com base nas necessidades das ações constantes do seu planejamento.

2.3. Material de consumo de uso imediato
Cabe ao setor interessado elaborar o planejamento das aquisições de materiais
de consumo imediato e não estocáveis, indicando e justificando as respectivas
quantidades a adquirir.

3. REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em
estoque, sendo assim, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial
disponibiliza através do link: https://goo.gl/vCbHSv, a relação de itens em estoque para
consulta dos servidores. A atualização da lista é feita mensalmente.
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As requisições só podem ser realizadas pelos chefes e coordenadores de setores
através do SUAP, módulo Almoxarifado, sendo assim os servidores deverão solicitar o
material à sua chefia imediata, que deverá:
Conferir a existência do material em estoque e verificar a necessidade do uso;
Conferir o material entregue assinando a folha de recebimento.

4. BALANÇOS MENSAIS DO MOVIMENTO DE ESTOQUE
Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais
disponíveis no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada
mês, a CPGP providenciará junto ao sistema o relatório “Balanço SIAFI”. Este relatório é
encaminhado para o Departamento de Administração e Planejamento.
Todos os relatórios deverão ser assinados pelo CPGP e Contador.
Após a conferência dos relatórios, uma das vias é devolvida ao CPGP para
arquivamento, de forma a facilitar sua consulta quando necessário.

5. INVENTÁRIOS E TOMADA DE CONTAS DO ALMOXARIFADO
Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos
por meio de inventários que poderão ser efetuados anualmente. Os inventários
consistem na verificação dos materiais existentes de acordo com os relatórios
processados pelo SUAP.
De acordo com o Artigo 88 do Decreto-Lei Nº. 200 de 25/02/1967, os estoques
serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a Tomada Anual das Contas dos
responsáveis, objetivando verificar se os procedimentos estão de acordo com as
disposições legais que a regulamentam. Portanto, a Tomada de Contas do Almoxarife
tem por finalidade:
▪

Relacionar e especificar detalhadamente o material existente em estoque;

▪

Apurar o material em estoque para fins de transferência de responsabilidade;

▪

Analisar os documentos que controlam as atividades de entrada e saída dos
materiais;

▪

Avaliar as condições de armazenamento dos materiais estocados;

▪

Avaliar a disposição física dos materiais a fim de verificar a praticidade na sua
movimentação;

▪

Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado como um todo a fim de
verificar se o seu gerenciamento está se procedendo de maneira a satisfazer as
necessidades a que se destina;
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▪

Apurar o material em estoque para fins de encerramento quando da extinção ou
transferência de órgãos e entidades.
A Tomada de Contas do Almoxarifado pode ocorrer:

▪

No final de exercício: elaborado no mês de dezembro de cada ano;

▪

Na passagem de responsabilidade: quando houver mudança de responsável
pelo Almoxarifado;

▪

No encerramento: quando o órgão for extinto ou transferido.
Todos os trabalhos inerentes à Tomada de Contas devem ser efetuados por meio

de uma Comissão específica composta de, no mínimo, três pessoas diferentes das que
trabalham no Almoxarifado.
Compõe o processo de Tomada de Contas do Almoxarifado:
▪

Portaria de nomeação da Comissão;

▪

Relatórios de saldos e movimentações de materiais do estoque;

▪

Termo de Conferência;

▪

Encaminhamentos;

▪

Despacho do Diretor-Geral do Campus Bacabal.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Manual poderá sofrer alterações a qualquer momento, assim que verificadas
necessidades de melhoramento e aperfeiçoamento dos procedimentos.
Adotam-se como base para elaboração deste Manual os mesmos procedimentos
descritos no Manual de Almoxarifado do Universidade Tecnológica do Paraná – Campus
Medianeira –UTFPR e do Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados, com
adequações de procedimentos.
Complementa este Manual a Instrução Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988.
Os casos não previstos e/ou descritos neste Manual deverão ser discutidos junto
ao Departamento de Administração e Planejamento e Coordenadoria de Planejamento e
Gestão Patrimonial.
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