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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Normatizar os procedimentos de entrada e saída de materiais   adquiridos pela autarquia 
SAAE; 

1.2) Garantir recebimento dos materiais no que se refere a quantidade, qualidade e prazo de  
entrega e vencimento; 

1.3) Registrar o acesso de pessoas no Setor de Almoxarifado; 

1.4) Assegurar de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais estocados 
(sistema de estoques máximos e mínimos). 

1.5) Monitorar  o controle interno do almoxarifado de forma contínua. 

1.6) Assegurar o lançamento atualizado dos materiais de obras  no sistema GEO OBRAS. 

1.7) Centralizar o controle de combustível no almoxarifado central. 

 

2) DOS PROCEDIMENTOS:  

2.1)  Do responsável  do Almoxarifado 

2.1.1) Supervisionar, planejar, coordenar e acompanhar as operações do almoxarifado; 

2.1.2) Manter contato com o setor responsável  pelas compras, para planejamento de 
recebimento de materiais; 

2.1.3) Fornecer ao setor responsável pelas compras, lista de materiais em falta no 
almoxarifado; 

2.1.4) Supervisionar a limpeza e organização da área do almoxarifado; 

2.1.5) Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturas 
de armazenagem do almoxarifado. 

2.1.6) Estabelecer critérios para o atendimento das requisições e cronograma de entrega  
de material; 

2.1.7) Estabelecer critérios para organização dos materiais nas estruturas de 
armazenagem; 

2.1.8) o Chefe do Almoxarifado deverá fazer o fechamento  diário de todos os materiais 
que tiveram rotatividade(entrada e saída no estoque); 
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2.1.9) Manter um adequado sistema de alarme contra furto, roubo, incêndio e inundação; 

 

2.1.10) Os corredores do Almoxarifado deverão estar sempre livres  para que facilite             
fluxo de entradas e saídas de materiais. 

 

2.2) Do Responsável pelo  Recebimento dos Materiais: 

2.2.1) No ato de recebimento do material, o responsável pela entrada ou o servidor designado 
para esse fim procederá a sua conferencia a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o 
acompanham: Nota Fiscal; Termo de Cessão; Termo de Doação ou Declaração de Permuta; 
Guia de Remessa ou de Transferência, etc.  

2.2.2) Todo e qualquer material adquirido pela autarquia SAAE, deve ser conferido no que diz 
respeito a preço unitário e preço total, peso, quantidade, especificações e qualidade no ato do 
recebimento; 

2.2.3) Quando o material demandar inspeção ou análise qualitativa, o almoxarifado poderá 
receber o material condicionalmente até que possa ser atestada a sua qualidade. Esta condição 
deverá ser atestada no documento de entrega que acompanha o material e prontamente 
solicitado, ao responsável técnico, essa inspeção ou exame. A 1ª via do documento de entrega 
deve ficar retida até o pronunciamento do técnico; 

2.2.4) Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, falta ou ainda 
verificado defeito de material, o responsável pelo recebimento deverá providenciar junto ao 
fornecedor a regularização da entrega ou efetuar a devolução do material, comunicando o fato 
imediatamente ao setor responsável pela aquisição para os devidos fins; 

        
2.2.5) Ocorrendo a situação descrita no  item 2.2.3, o recebimento do material deverá ser atesta- 
 do pelo chefe do almoxarifado e pelo funcionário do setor responsável pela inspeção e análise. 
 
2.2.6) O combustível deverá ser solicitado pelo condutor no período vespertino a partir das 03:00 
horas até 16:30 horas, junto ao responsável do almoxarifado, na qual o mesmo emitira uma 
requisição identificando o veículo ou máquina e o condutor, bem como especificando o 
combustível e a quantidade a ser abastecida conforme histórico de consumo médio do referido 
veículo ou máquina, onde tais informações não podem ser alterado sem autorização previa do 
responsável do almoxarifado, sob pena de suspensão do pagamento da referida despesa.  
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2.2.7) Após o abastecimento no posto de combustível vencedor do processo licitatório, o 
condutor do veículo ou máquina deverá encaminhar a requisição em conjunto com a nota fiscal 
devidamente preenchida e assinada ao setor do almoxarifado responsável pelo registro de 
entradas e saídas no sistema estoque, que enviara a nota fiscal devidamente atestada, para o 
diretor da autarquia.  
 
2.2.8) No caso de solicitação de combustível para utilização em máquina e equipamento de 
pequeno porte tais como; cortador de grama, motobomba, sapo, motosserra entre outro, deverá 
procede da mesma forma descritas nos itens 2.2.6 e 2.2.7, na qual o almoxarifado fará a 
conferencia periódica,  e acompanhará a utilização;  

 
2.2.9) Quando se tratar de bens permanentes o responsável pelas entradas recebe o material 
provisoriamente  em conjunto  com o responsável pelo patrimônio conferindo com a nota fiscal e 
a ordem de fornecimento. 
 
2.2.10) Se o material permanente exigir parecer técnico especializado, o responsável pelo 
patrimônio providencia a presença do técnico responsável, para recebimento definitivo do 
material; 
 
2.2.11) Se o material permanente não confere com as especificações o setor de almoxarifado 
solicita  a empresa para providenciar a substituição. 
 
2.2.13) conferido o recebimento do material permanente o responsável pelas entradas do 
almoxarifado em conjunto com o responsável pelo patrimônio atestam a nota fiscal, e encaminha 
a mesma para o diretor da autarquia e este encaminhará a tesouraria que fará os demais 
procedimentos de liquidação e pagamento da referida despesa. 

2.2.14) Identificar se a entrega do pedido é parcial ou integral; 

2.2.3) A cópia da Ordem de Compra enviada pelo Setor de Compras e ou ordem de fornecimento 
de materiais conforme licitações,  servirá para checagem do material que está sendo recebido; 

2.2.15) Conferir as informações do remetente, destinatário, valor e demais particularidades da 
nota fiscal; 

2.2.16) preencher a documentação necessária para liberação do fornecedor; 

2.2.17) Armazenar material na área própria de recebimento; 

2.2.18) atestar o recebimento na nota fiscal; 

2.2.19) Entrar com os dados de recebimento no Sistema estoque; 
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2.2.20) Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a Ordem de Compra, o 
Almoxarife deve solicitar instruções ao Setor de Compras; 

2.2.21) O Almoxarife ficará responsável pela entrega das  Notas Fiscais dos materiais recebidos 
no Setor de Almoxarifado,  

2.2.22) Zelar pela limpeza e boa conservação do material armazenado na área de recebimento, 
assim como por suas estruturas de armazenagem. 

2.2.23) De qualquer forma, independente do local de recebimento, o registro de entrada de 
material deve ser de responsabilidade do almoxarifado. 

2.3) Responsável pela movimentação do estoque e separação de pedidos  

2.3.1) Transporta internamente o material da área de recebimento para o seu destino; 

2.3.2) Armazenar o material de acordo com o critério de armazenagem estabelecido pelo chefe 
do almoxarifado (grupos de materiais ou giros de produto); 

2.3.3) Armazenar o material sempre nos endereços primários; caso haja lotação desses 
endereços, recorrer a outros. 

2.3.4) Fazer levantamento, segundo critério adotado pelo almoxarifado, de pedidos pendentes; 

2.3.5) Separar pedidos e facilitar  a conferencia e o carregamento na área de expedição 

2.3.6) Zelar pela limpeza e boa conservação do material armazenado na área de recebimento, 
assim como por suas estruturas de armazenagem. 

2.4)  Do Armazenamento e Inventário: 

2.4.1) Os materiais recebidos devem ser armazenados segundo o lay out operacional de forma 
que não haja risco de misturar materiais de famílias diferentes; 

2.4.2) As prateleiras devem estar com etiquetas de identificação para facilitar o funcionamento 
operacional e também por ocasião da contagem física; 

2.4.3) Material pesado e de grande volume, frequentemente movimentado, deve ser estocado  
em local de fácil acesso e próximo a saída; 

2.4.4) Não deve haver material estocado nos corredores e áreas de circulação que devem 
permanecer livres e bem iluminadas, de modo que o tráfego de pessoas e material possa fluir 
livremente; 

2.4.5) Material estranho ao setor não deve permanecer no almoxarifado; 

2.4.6) Periodicamente, o Almoxarifado deve conferir o prazo de validade dos materiais; 
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2.4.7) Bimestralmente, o Almoxarifado deve fazer uma contagem física, confrontando com os 
saldos existentes escriturados no Sistema de Almoxarifado; 

2.4.8) Esta contagem física deve ser acompanhada pelo Controle Interno.  

Obs. 1: O Controle Interno deve ser avisado previamente; 

Obs. 2: Este procedimento não deve alterar o planejamento de conferência aleatória do 
Controle Interno. 

2.5)Responsável pela Saída dos Materiais: 

2.5.1) Todo material a ser retirado no Setor de Almoxarifado deverá ser feito através da 
requisição de materiais emitido pelo sistema,  identificando o Departamento ou Setor, e também 
deverão estar com a identificação e assinatura do requisitante e do responsável pelo 
almoxarifado; 

2.5.2) O registro de saída de materiais no Sistema Estoque do Almoxarifado, deverá ser feito no 
ato da retirada/entrega do material, ou seja, no mesmo dia em que ocorre a operação, ou no 
máximo no dia seguinte; 

2.5.3) Quando da entrega de materiais pelo Almoxarife, o recebedor assinará a requisição de 
materiais, da mesma forma o responsável do  almoxarifado assinará, também, a requisição 
finalizando o recibo de entrega; 

2.5.4) O Almoxarife  após o registro da requisição de saídas no Sistema de Estoque deverá 
arquivar em pasta própria as requisições atendidas. 

2.5.5) As saídas de combustível serão lançadas no sistema estoque do almoxarifado 
periodicamente, sendo efetuada a baixa do mesmo de acordo com as requisições e notas fiscais 
de abastecimentos devidamente assinadas pelos condutores de veículos e máquinas. 

2.5.6) No caso de materiais encaminhado diretamente para a obra o responsável do almoxarifado 
e pelo recebimento do respectivo material, faz os procedimentos de entrada e saída no mesmo 
dia, bem como monitora a utilização do referido material através do diário de obra.    

 

2.6) Do Estoque Mínimo: 

2.6.1) O almoxarifado  baseado na relação semestral de consumo, deve identificar os estoques 
máximos e mínimo de cada item ao departamento de compras e licitações; 

2.6.2) Sempre que o Sistema de Almoxarifado acusar o nível de estoque mínimo de qualquer 
material, o Almoxarife encaminhará um relatório ao setor de compras e licitações e ao diretor da 
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autarquia, identificando o material para possível aquisição, bem como evidencia o departamento 
ou setor que utiliza aquele tipo de material; 

2.6.3) Se for material de uso comum, tais como: material de expediente, material de limpeza, 
entre outros, o almoxarife colocará na requisição “Uso Comum”. 

 

3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

3.1) Nenhuma pessoa estranha ao Setor deverá ter acesso ao Almoxarifado, a menos que seja 
acompanhado por alguém do próprio Setor; 

3.2) Nenhum material poderá ser entregue sem a respectiva requisição de materiais; 

3.3) Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Ordem de Compra; 

3.4) Permanentemente, o Almoxarifado deve supervisionar os locais de armazenamento, no que 
se refere a limpeza, iluminação e segurança; 

3.5) Nenhum material pode entrar ou sair do Setor de Almoxarifado sem o registro no Sistema 
Estoque; 

3.6) Toda entrega de qualquer material (entrada e saída) deverá obrigatoriamente passar pelo 
almoxarifado; 

3.7) Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 


