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1 OBJETIVO 

Definir os procedimentos para gestão dos bens e materiais do TJAC. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Resolução do Tribunal Pleno no xx/2011; e 

� NBR ISO 9001:2008. 

1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

� Todo material adquirido pelo TJAC deve ser recebido nos Almoxarifados das Diretorias 

Regionais; e 

� A fim de mitigar os problemas de gestão dos materiais no Almoxarifado, o servidor que 

recebe o material não é o mesmo servidor que cadastra o material no sistema, assim 

como não é o responsável pelo atendimento às solicitações. 

2 GERENCIAR MATERIAIS 

2.1 Receber materiais 

� O servidor da Diretoria Regional realiza no ato do recebimento do material a inspeção 

dos produtos entregues pelo fornecedor da seguinte forma: 

o Pequeno volume de materiais: Inspeção em todos os materiais, um a um; e 
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o Grandes volumes de materiais: Inspeção por amostragem em um lote de 

inspeção. Ocorre por seleção aleatória de certa quantidade de unidades, para 

verificação de conformidade com o exigido e constante no contrato de compra. 

� Ao se deparar com qualquer problema técnico no recebimento, o servidor responsável 

pelo recebimento no Almoxarifado da Diretoria Regional pode utilizar manuais 

técnicos, catálogos dos fabricantes, projetos técnicos, solicitar a realização de teste de 

laboratórios ou recorrer ao requisitante para que esse faça o reconhecimento técnico 

do material; 

� Verifica se o quantitativo entregue está de acordo com o exigido; 

� Analisa a documentação recebida (nota fiscal e especificação constante na solicitação 

de aquisição, termo de referência ou projeto básico) e preenche o formulário “Termo 

de Recebimento e Inspeção de Materiais” (FOR-DILOG-004-01); 

� A verificação do material entregue deve ser observada em relação ao que foi 

contratado. Assim, o servidor responsável pelo recebimento deve observar as 

exigências estabelecidas no processo de contratação, no Guia de Fiscalização de 

Contrato (GFC) (FOR-DILOG-001-05), testes ou outro procedimento para considerar a 

entrega concluída; 

� Caso haja alguma irregularidade na entrega, o servidor responsável informa na nota 

fiscal de entrega o recebimento parcial ou o não recebimento dos itens, e registra no 

formulário “Devolução de Notas Fiscais e Materiais ao Fornecedor” (FOR-DILOG-004-

02); 

� Registra no sistema ERP o recebimento do material. Deve ser mantida a especificação 

inicialmente cadastrada no Sistema ERP, podendo apenas se complementar com 

novas informações; 

� Tanto nas entregas recebidas parcialmente como nos recebimentos integrais, o 

servidor responsável pelo recebimento atesta a nota fiscal e encaminha para a 

Diretoria de Finanças e Informações de Custos (DIFIN) para pagamento; 
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� O servidor responsável pelo recebimento anexa o formulário FOR-DILOG-004-01 ao 

processo de aquisição: 

o Em caso de doação, a documentação anexada é o termo que firmou a doação. 

2.2 Guarda de materiais 

� O servidor responsável pelo recebimento do material durante a guarda ou 

armazenagem dos materiais observa os seguintes fatores: 

o Rotatividade dos materiais – deve se procurar armazenar os materiais de maior 

índice de rotatividade ou giro de estoque, sempre em locais situados nas 

proximidades de portas e áreas de saídas, a fim de obter redução no número 

de viagens entre a área de estocagem e expedição, diminuição no tempo de 

expedição e melhor aproveitamento do almoxarife; 

o Peso/volume dos materiais – os itens volumosos e pesados devem ser 

estocados, preferencialmente, nas áreas do Almoxarifado mais próximas da 

porta de saída, de modo que a distância a percorrer seja menor do que a dos 

itens leves e de fácil movimentação. Por outro lado, os itens mais pesados 

devem ser estocados nas prateleiras mais baixas ou sobre estrados; e 

o Os materiais inflamáveis, facilmente carbonizáveis, explosivos, que emitem 

cheiro etc., devem ser estocados separados dos demais, de preferência com 

controle térmico. 

� Na arrumação dos materiais, o servidor tem os seguintes cuidados: 

o Cuida para manter permanentemente livres os acessos às prateleiras; 

o Mantém os materiais estocados em perfeitas condições de uso; 

o Arruma nas prateleiras os materiais mais antigos na frente dos adquiridos mais 

recentemente (Primeiro a Entrar Primeiro a Sair – PEPS); 

o Conserva os materiais de acordo com suas características; 
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o Não mistura materiais de tipos diferentes; 

o Estoca os materiais mais pesados em locais de fácil acesso; e 

o Arruma os materiais perecíveis em locais de fácil visualização. 

� Para localização dos materiais em estoque, o Almoxarifado da Diretoria Regional 

utiliza código numérico, alfabético ou alfanumérico, nos corredores, nas estantes e nas 

prateleiras para facilitar a localização de cada material (exemplo: corredores 

secundários da esquerda com números ímpares e corredores da direita com números 

pares; cada módulo do corredor de estantes identificado com letras; prateleiras 

numeradas de cima para baixo); 

� No caso de guarda de material permanente (bens móveis), o servidor responsável 

pelo recebimento do material prepara as etiquetas de patrimônio com a numeração 

controlada de tombamento; 

� Afixa a etiqueta no material, anotando em seus controles os materiais, que por suas 

características físicas, não possam receber a etiqueta. Nesses casos, o servidor afixa 

a etiqueta em livro de controle, mantendo registro da carga e da movimentação do 

material tal como nos demais itens; 

� O material tombado é armazenado normalmente no Almoxarifado da Diretoria 

Regional até o momento de sua distribuição, exceto nos casos em que sua destinação 

seja imediata; 

� Registra no Sistema ERP, com base nos registros do recebimento do material, nos 

dados do empenho e da nota fiscal, a ficha individual do bem; 

� A Diretoria Regional promove a carga inicial do material permanente: 

o No Almoxarifado Regional, quando o material for recebido no Almoxarifado, 

independente do destino final; e 

o Diretamente na unidade de destino, se a entrega foi feita na própria unidade. 

2.2.1 Inventário 
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� No final de cada ano civil, a Diretoria Regional inicia a elaboração de inventário para identificar problemas no 

estoque e patrimônio; 

�  Elabora lista de todos os bens relacionados na carga da unidade inventariada; 

� Em dia e horários previamente combinados com as unidades organizacionais, a Diretoria Regional realiza a 

contagem dos bens encontrados no acervo da unidade, com base no número de tombo do material; 

� Anota as especificações de eventuais materiais cuja etiqueta de tombo tenha se perdido; 

� Busca identificar o material na relação de materiais na carga da unidade; 

� Identifica as diferenças entre as listas de controle da Diretoria Regional e as verificações na unidade 

inventariada; 

� Busca a localização e o ajuste de carga dos bens em desacordo com o levantamento, esclarecendo 

movimentações incompatíveis com os registros, por meio de solicitação de ofício da unidade ou outra 

providência que julgar adequada; 

� Ajusta a carga atual no sistema e regulariza o acervo atual da unidade; e 

� Para os casos não resolvidos, instrui processo administrativo para apuração de responsabilidade. 

2.3 Distribuição de materiais 

� Diariamente, o servidor do Almoxarifado da Diretoria Regional consulta os pedidos de 

materiais solicitados pelas unidades organizacionais no sistema ERP; 

� Analisa o pedido, considerando: 

o Consumo estatístico da unidade: Os materiais são liberados de acordo com o 

consumo mensal efetuado pela unidade requisitante, ou seja, se em vários 

meses é solicitada a mesma quantidade de um determinado material, a 

alteração para mais ou para menos é analisada para que sejam detectados os 

motivos pelos quais houve mudança de comportamento. A liberação a maior 

depende das justificativas apresentadas pela unidade solicitante; e 

o Saldo disponível: Pode ocorrer em um determinado momento a redução de 

estoque do Almoxarifado, que se encontra no aguardo de reposição. Quando 

isso ocorre, é liberada quantidade inferior à solicitada, para não prejudicar a 
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distribuição às demais unidades requisitantes. Neste caso, a unidade solicitante 

pode reiterar o pedido posteriormente. 

� Após a análise, emite no sistema ERP a Requisição de Material (RM) e remete ao 

depósito para separação do material; 

� Material é separado e acondicionado em caixas plásticas; 

� Depósito emite o formulário “Termo de Entrega” no sistema ERP e aguarda o 

transporte até a unidade solicitante; 

� Almoxarifado monta lote de entrega e solicita transporte à unidade competente; 

� Solicitante recebe o material, conferindo com o Termo de Entrega; 

� Devolve o Termo de Entrega assinado e com data de recebimento ao responsável pela 

entrega; 

� Almoxarifado arquiva os Termos de Entrega em pasta própria, por ordem cronológica; 

� Nos casos de devolução de materiais, a unidade preenche o formulário “Devolução de 

Materiais” (FOR-DILOG-004-02) justificando o motivo e encaminha ao Almoxarifado; 

� Almoxarifado efetua o estorno do material ao estoque e registra a entrada do material 

no sistema ERP; e 

� Em casos de defeito do material, comunica por correio eletrônico à Gerência de 

Materiais para avaliação do uso. 

2.4 Movimentação de material 

� As unidades organizacionais solicitam materiais permanentes por meio da Unidade 

Central de Atendimento (UNICA); 

� Caso não haja disponibilidade do item para movimentação interna, a Diretoria 

Regional preenche o formulário “Solicitação de aquisição” (FOR-DILOG-001-01) e 

encaminha para a Gerência de Bens e Materiais (GEMAT); 
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� O Almoxarifado da Diretoria Regional registra a movimentação em sistema 

informatizado, promovendo a baixa da carga na unidade de origem e a nova carga na 

unidade de destino; 

� Elabora no sistema informatizado a Guia de Movimentação e Termo de 

Responsabilidade de Entrega ou Recebimento para registro da nova carga; 

� Imprime a Guia e encaminha para o responsável pela entrega/movimentação do bem, 

que realiza a entrega; 

� Obtém do responsável pela unidade recebedora a assinatura no Termo de 

Responsabilidade; 

� Encaminha o documento para a Diretoria Regional para a conclusão do registro da 

carga patrimonial na nova unidade; 

� Arquiva o Termo de Responsabilidade; e 

� Sempre que houver substituição do responsável pela unidade, a Diretoria Regional 

realiza inventário na unidade e realiza substituição do termo de responsabilidade para 

o novo responsável. 

2.5 Baixa de bem 

� Buscando economicidade dos recursos públicos do Estado, o TJAC privilegia a 

doação ou cessão de uso dos seus bens em desuso, evitando que percam seu valor 

até sua exaustão; 

� A Diretoria Regional elabora lista de bens em desuso, a partir da conclusão do 

inventário anual: 

o Adicionalmente ao inventário, as unidades podem comunicar a ocorrência de 

bens em desuso em sua carga. 

� Instrui processo administrativo para o desfazimento dos materiais e o encaminha para 

a Gerência de Bens e Materiais;    
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� GEMAT verifica a documentação dos Órgãos ou Entidades interessados nos bens 

disponibilizados, averiguando se há algum impedimento do propenso donatário em 

receber doação; 

� Elabora a documentação do desfazimento; 

� Convoca os propensos donatários para vistoria dos bens; 

� Providencia as assinaturas da documentação do desfazimento e baixa no sistema de 

controle patrimonial; e 

� Acompanha a retirada dos bens e providencia o encerramento do processo 

administrativo. 

3 GESTÃO DO PROCESSO 

� A Diretoria Regional exerce controle rígido sobre os chamados abertos, avaliando o 

tempo de atendimento e a qualidade dos serviços realizados; 

� Os casos reiterados de não conformidades dos serviços prestados por empresas serão 

comunicados à Gerência de Contratação; 

� Diretoria Regional consolida durante o mês os indicadores do processo nas planilhas 

existentes na unidade; 

� Encaminha para a Gerência de Bens e Materiais (GEMAT) e Gerência de Processos 

(GEPRO), até o quinto dia útil de cada mês, o resultado consolidado dos indicadores; 

� Acompanha regularmente os indicadores para verificar tendências nas demandas e 

possibilitar o gerenciamento da equipe; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 

� Arquiva os formulários nas respectivas pastas e realiza o controle de sua 

temporalidade. 
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3 INDICADORES 

Nome Fórmula  Período de 
apuração  Fonte  

Tempo médio para 
fornecimento de materiais 

Número de dias corridos entre o pedido e 
a entrega do material em todas as 

entregas do mês / número de solicitações 
de material 

Mensal Sistema ERP 

Inventário Total de materiais não encontrados / Total 
de materiais cadastrados Anual Sistema ERP 

4 REGISTROS 

Identificação  Armazenamento  Tempo de Guarda  Destinação  

Termo de recebimento e 
inspeção de materiais 
(FOR-DILOG-004-01) 

Pasta 1 ano Eliminação 

Devolução de notas 
fiscais e materiais ao 
fornecedor 
(FOR-DILOG-004-02) 

Pasta 1 ano Eliminação 

Devolução de materiais 
para o almoxarifado 
(FOR-DILOG-004-03) 

Pasta 1 ano Eliminação 

5 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo de gestão de materiais. 
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Anexo 1: Fluxograma do processo de gestão de materiais. 
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