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1. INTRODUÇÃO 

Este manual foi desenvolvido para orientar o processo de Gestão dos Almoxarifados do 

Sesc Pantanal. 

 

2. OBJETIVO 

Padronizar o processo de gestão do almoxarifado para que este seja mais eficiente, 

eficaz e efetivo. Concomitantemente, definir as responsabilidades e competências de todos os 

setores e funcionários envolvidos direta ou indiretamente nesse processo, almejando sempre um 

melhor planejamento, qualidade, economicidade, tempo e disponibilidade dos materiais, 

consoante as normas e determinações legais.  

 

3. APLICAÇÃO 

Este documento orientativo aplica-se a todos os colaboradores do Sesc Pantanal.  

 

4. DEFINIÇÕES  

a) Almoxarifado: consiste no lugar destinado a armazenagem em condições 

adequadas de produtos para uso interno de materiais de consumo utilizados pelo Sesc Pantanal, 

antes de serem distribuídas às unidades. 

b) Material de uso e consumo: materiais destinados à área administrativa ou às 

atividades fim do Sesc Pantanal com características próprias de consumo, reposição ou  manutenção 

por qualquer motivo, adquiridos quer de pessoa física ou jurídica, tais como, material de expediente 

e ensino, materiais institucionais adquiridas no varejo, lubrificantes, combustíveis e gás 

engarrafado, artigos de higiene e conservação, material para acondicionamento e embalagem, 
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gêneros de alimentação, materiais para instalações elétricas e hidráulicas, materiais e acessórios de 

máquinas, produtos químicos, farmacêuticos e odontológicos, dentre outros.   

c) Recebimento: ato pelo qual o material encomendado é entregue ao Sesc no local 

previamente designado e esteja em conformidades com as especificações constantes na Ordem de 

Compra, não implicando em aceitação. 

d) Aceitação: operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o 

material recebido satisfaz as especificações contratadas. 

e) Armazenagem: parte logística responsável pela conservação e guarda temporário de 

produtos em geral, adquiridos com a finalidade de suprir as necessidades operacionais das unidades 

do Sesc Pantanal. 

f) Distribuição: processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao 

usuário, quando for necessário ou requisitado. 

g) Inventário: processo de contagem física dos materiais existentes, para posterior 

conciliação entre os saldos físicos do estoque e os registros contábeis. 

h) Materiais em desuso ou itens inativos: material estocado há mais de 1 (um) ano, sem 

qualquer movimentação e todo aquele que, em estoque ou em serviço, independente da sua 

natureza, não tenha mais comprovadamente utilidade para o órgão gestor. 

i) Número do lote: designação impressa no rótulo e na embalagem de medicamentos, 

que permita identificar a partida, série ou lote a que pertencem, para em caso de necessidades, 

localizar e rever todas as operações de fabricação e inspeção praticadas durante a produção. 

j) Estocagem: É a execução de um conjunto de métodos e técnicas de guarda, 

preservação e disposição racional do material nos setores e unidades de estocagem.  

 

5. ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO 

A Administração de Materiais pode ser definida como sendo um conjunto de atividades 

desenvolvidas dentro de uma instituição, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as 

diversas unidades com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. 

Os Almoxarifados, do Sesc Pantanal, são as áreas responsáveis pelo controle e pela 

movimentação de materiais registrados de acordo com as normas vigentes. Desta feita, visa à 

garantia de existência contínua de um estoque organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens 

que o compõem e, concomitantemente, sem tornar excessivo o investimento total. 
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O controle dos bens materiais e patrimoniais de uma Instituição deve se pautar em 

controles formais, regras claras e metodologias específicas para o correto dimensionamento dos 

quantitativos demandados, além de um controle fidedigno de todo o ativo da organização. 

Com papel crucial na análise qualitativa e quantitativa da cadeia de suprimentos do Sesc 

Pantanal, o Almoxarifado deve desempenhar suas atividades pautado em regramentos específicos 

aplicados ao Sesc. Desta forma, a correta manutenção do fluxo dos materiais que adentram e saem 

do almoxarifado possibilita que todas as unidades consigam desempenhar satisfatoriamente suas 

atividades, não criando gargalos que gerem atrasos nos processos, e, assim, se possa alcançar uma 

eficiente administração de materiais. 

Não faz parte de suas atribuições atender demandas de serviços, encargos e 

terceirizações, obras, reformas e instalações, aquisição, montagem e manutenção de 

equipamentos, imobilizado de informática, sistemas de informação e equipamentos de 

processamento de dados. 

 

6. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E VALORES APLICÁVEIS À LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS  

Com o intuito de servir como base para a tomada de decisões, os objetivos, princípios e 

valores a serem aplicados na rotina diária devem estar claros a todos que estarão diretamente 

envolvidos na gestão dos recursos materiais. 

 

6.1. Objetivos da gestão de estoques 

O principal objetivo do Almoxarifado é atender as necessidades dos requisitantes, em 

quantidades suficientes e em tempo hábil para o pleno exercício das atribuições de cada funcionário 

/ unidade.  

 

6.2. Princípios e valores  

Para que todos os esforços da equipe sejam traduzidos em uma gestão eficiente e eficaz 

dos bens da instituição, alguns valores e princípios devem nortear as ações, necessariamente dos 

envolvidos do setor. São eles:  

a) Compromisso com as normas institucionais;  

b) Desburocratização das atividades;  

c) Manutenção das relações intersetoriais;  
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d) Compromisso com a ética profissional;  

e) Zelo, organização e cuidado 

f) Compromisso com o não desperdícios. 

g) Transparência 

 

6.3. Atribuições  

a) Armazenar o material de estoque, de propriedade do Sesc Pantanal com segurança e 

qualidade adequados;  

b) Planejar e distribuir o material de consumo com qualidade e nos prazos 

estabelecidos;  

c) Centralizar o levantamento de novas demandas de material de consumo;  

d) Pesquisa e propor novas técnicas de suprimento e armazenagem;  

e) Conferir e validar relatórios de controle contábil;  

f) Cadastrar, tramitar e receber processos de interesse do setor;  

g) Fiscalizar contratos referentes ao setor;  

h) Gerenciar o módulo Almoxarifado do SGS. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS ESTOCADOS 

Os produtos do estoque são divididos em: 

a) Perecíveis: frios (queijo, presunto, etc.), frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, 

etc. Geralmente são mercadorias adquiridas diariamente, ou semanalmente, e vão direto para a 

cozinha e/ou restaurante, ficando estocadas em pouca quantidade no almoxarifado; 

b) Não-perecíveis: gêneros alimentícios em geral, bebidas, artesanatos, materiais de 

expediente, limpeza e manutenção, combustível, lubrificantes, ou seja, produtos que apresentam 

certa durabilidade, com prazos de validade mais longos (entre 180 e 730 dias). 

 

  Os processos de compra do Sesc Pantanal possuem normativo próprio que 

seguem de modo geral os seguintes passos, elaboração do termo de referência e requisição de 

compra, pesquisa de preço, análise dos orçamentos, autorização dos gestores, emissão da OC, para 

somente então o fornecedor realizar a entrega do produto. Por isso, o encarregado do almoxarifado 

deve estar atento ao gerenciamento para não deixar faltar produtos no estoque, pedindo com 
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antecedência, de acordo com um planejamento a ser monitorado. 

 A responsabilidade de cotação de preço, cadastramento de fornecedores, negociação 

de compra, é da seção de materiais e patrimônio, porém o solicitante pode sugerir algumas marcas 

que atendam melhor aos padrões de qualidade estabelecidos pelo SESC, desde que devidamente 

justificadas, conforme parágrafo 1º, Art. 13, da Resolução Sesc nº 1252/2012. Em alguns casos, o 

Almoxarife pode sugerir marcas como especificação mínima, e a partir daí elaborar um processo de 

pré-qualificação, que será previamente avaliado pela área requisitante com critérios de avaliação 

pré-definidos e descritos em edital.  

 O almoxarifado deve sempre lembrar a seção de materiais e patrimônio sobre a 

verificação dos prazos de validade dos produtos que estão sendo comprados. Algumas vezes, para 

serem aproveitadas promoções, corre-se o risco de se adquirirem produtos já vencidos ou que estão 

com pouco prazo de validade e não serão consumidos a tempo. Apesar das solicitações de compra 

ser registradas no SGS, é importante o contato do encarregado do almoxarifado com o chefe da 

seção de materiais e patrimônio, pois, muitas vezes, existe alguma observação a ser feita sobre o 

fornecedor, marca de produto, etc. 

8. GESTÃO DE MATERIAIS 

A gestão dos estoques deve ser baseada em dados que possibilitem a melhor utilização 

dos recursos disponíveis visando a melhor alocação destes entre materiais permanentes e de 

consumo, objetivando a segurança e correto acondicionamento dos materiais 

8.1. Estoques de bens de consumo comum 

Os bens de consumo comuns essenciais a todas as unidades, como por exemplo, 

canetas, clips, lápis, borrachas etc., serão mantidos com estoques que atendam às demandas do 

Sesc Pantanal, sempre com uma projeção de abastecimento de, pelo menos, 06 (seis) meses. Será 

publicada e atualizada semestralmente, lista dos materiais que são considerados de consumo 

comuns, esta será taxativa e poderá ser revista sempre que houver a necessidade de inclusão ou 

supressão de itens. Para a referida lista, a área responsável pelo gerenciamento e reposição dos 

estoques será a Seção de Almoxarifado, não sendo necessário, portanto, a requisição de compra 

por outras unidades. Para estes itens será utilizada a estratégia de ressuprimento sempre que o 

estoque atingir o mínimo determinado no sistema. Para os bens demandados, não serão mantidos 

estoques ou atas de registro de preços, sendo a aquisição somente realizada sob demanda. 
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Sempre que possível o Chefe da Seção de Almoxarifado, deverá elaborar a Requisição 

de Compras, considerando o consumo anual para que a Seção de Materiais e Patrimônios faça o 

processo de aquisição para o fornecimento dos materiais através de entregas fracionadas e 

programadas 

8.2. Itens de alto risco 

Como forma de prevenção de danos ou eventuais furtos, é destinada uma sala 

exclusivamente para o acondicionamento de itens de alto risco, que por razões de alto valor ou de 

facilidade de danos ou furtos, terá seu acesso restrito.  

O acesso às salas será restrito a equipe da Seção do Almoxarifado. 

8.3. Manutenção dos estoques 

A movimentação dos materiais deve sempre ser realizada com máxima cautela e 

segurança, a fim de evitar perdas de materiais e, ainda, acidentes de trabalho. Para que o manuseio 

seja efetuado de forma segura, alguns pontos devem ser destacados e observados, 

obrigatoriamente, por todos os responsáveis:  

a) Não é permitido o acondicionamento de caixas, materiais ou embalagens 

diretamente no solo, visto que a umidade danifica toda a proteção e pode, inclusive, danificar o 

material;  

b) Materiais de mesma natureza deverão ser alocados próximos nas prateleiras para 

facilitar a localização e o inventário;  

c) Não é permitido estocar materiais, mesmo que provisoriamente, nos corredores, 

áreas livres ou áreas demarcadas para outros fins. As áreas de circulação deverão sempre 

permanecer livres.  

d) O empilhamento dos materiais não deve incorrer em riscos para os trabalhadores, 

além de preservar as características dos materiais, levando em consideração a pressão ocasionada 

no empilhamento;  

e) Materiais inflamáveis deverão ficar armazenados isoladamente dos demais;  

f) Os extintores de incêndio deverão sempre estar livres para alcance, não podendo ser 

obstruído por materiais, mesmo que temporariamente;  

g) Materiais estranhos aos pertencentes ao Sesc Pantanal não devem permanecer, em 

hipótese alguma, no prédio; 
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h) Materiais inservíveis ou em desuso deverão ser separados para desfazimento.  

i) Produtos mais antigos ou com prazos de vencimento menores deverão ser entregues 

primeiro. 

9.  INVENTÁRIO 

O inventário consiste na contagem individualizada e periódica de todo o estoque físico 

existente no Almoxarifado.   

Os tipos de inventários físicos são:  

a) mensal – realizado por amostragem que visa conferir a efetividade dos controles 

diários, como entradas e saídas, devoluções, perdas, etc. 

b) semestral - contagem individualizada e periódica de todo o estoque físico existente 

no almoxarifado;  

c) inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e 

registro dos bens sob sua responsabilidade;  

d) de transferência de responsabilidade - realizado quando da mudança do dirigente de 

uma unidade gestora;  

e) eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do chefe do núcleo 

administrativo, superintendência ou por iniciativa do órgão fiscalizador. 

9.1. Inventário mensal 

Para o controle de todos os itens, serão realizados inventários periódicos mensais, com 

amostragem de pelo menos 100 (cem) itens escolhidos aleatoriamente. Os resultados mensais 

servirão como base para analisar o andamento dos controles, verificar a efetividade e grau de acerto 

entre o disponível fisicamente e o do sistema de controle. 

9.2. Inventário semestral 

Semestralmente será realizado o inventário semestral dos bens disponíveis do 

almoxarifado. A contagem compreenderá o universo de 100% dos itens, a fim de levantar 

informações acerca do andamento do controle dos materiais. A atividades será realizado pelo Chefe 

da Seção de Almoxarifado e outro funcionário designado pelo chefe do núcleo administrativo.  

9.3. Inventário inicial e de transferência 

O inventário inicial e de transferência é prática obrigatória em todas as alterações de 

gestores envolvidos no gerenciamento dos materiais da instituição, visto a necessidade de se relatar 
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as condições exatas dos estoques e patrimônio no momento da transferência ou início da 

responsabilidade do gestor. 

9.4. Inventário eventual 

Seguirá os padrões e critérios adotados pelo demandante, a equipe também será 

definida por este.  

9.5. Relatório de Inventario  

O relatório do inventario deverá conter:  

a) nome do produto, código, estoque anterior, estoque final, data, valor 

b) produtos danificados e/ou vencidos acompanhados de registro fotográfico 

c) faltas identificadas  

O relatório deverá ser enviado ao Chefe do Núcleo Administrativo que tomará as 

providencias necessárias acionando as autoridades competentes no caso de faltas e produtos 

danificados e/ou vencidos.  

10. BAIXAS DOS MATERIAIS EM ESTOQUE  

A baixa de materiais no estoque poderá ocorrer: 

10.1. Baixa por consumo  

Refere-se a baixa devido a utilização do material na unidade consumidora 

10.2. Baixa por inservível 

Para fins de tratamento administrativo, o material de consumo considerado 

genericamente inservível, ou seja, que não atende mais as necessidades da 

entidade que detém sua posse ou propriedade, se classifica como: 

a) Ocioso: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver 

sendo aproveitado; 

b) Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se 

destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade 

econômica de sua recuperação. 

c) Vencido: quando se tornar impróprio para uso em razão da perda de 

sua validade. 

10.3. Baixa por avarias  

Ocorre quando há uma danificação no material, sem má fé, utilizando para 

este processo o Termo de Baixa de Materiais, com o código de motivo de baixa 
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10.4. Baixa por extravio, acidente ou sinistro do material. 

Ocorre quando o material é baixado decorrente de furto, roubo, extravio, 

causas acidentais, e outros, sempre acompanhado de processo de sindicância ou 

inquérito que, obrigatoriamente, deve ser instaurado para averiguação das causas e 

apuração das responsabilidades.  

Para abertura do processo de sindicância ou inquérito o responsável pela 

guarda do bem (material) deverá comunicar o Chefe do Núcleo Administrativo para que sejam 

tomadas as devidas providências junto instancias superiores. 

10.5. Baixa por doação  

Ocorre quando o material tem seu direito ou posse repassada para outro que 

não pertença a uma das unidades operacionais do Sesc Pantanal por doação, sendo a mesma 

precedida da baixa mais o motivo da baixa como doação.  

Para a realização da doação é necessário que todos os tramites regimentais e 

regulamentares sejam cumpridos através da criação de processos administrativo.  

Com exceção da baixa por consumo e transferência que será realizada 

mediante requisição, para o restante dos casos, será necessária a formalização do 

processo e somente após a autorização da Superintendência e Diretor Geral que poderá ser 

efetuada a baixa no sistema, juntamente com os documentos hábeis comprobatórios e de acordo 

com os dispositivos legais vigentes. 

 

10.6. Baixa por evaporação 

Conforme Portaria nº 26/92, do antigo Departamento Nacional de Combustíveis 

(DNC), hoje Agência Nacional do Petróleo, a diferença entre o estoque físico e o contábil 

(perdas e sobras de produto) não pode ser superior a 0,6%.  Acima disso a diferença deve ser 

justificada.  Trimestralmente deve ser verificada a necessidade de baixa por evaporação, caso 

necessário, toda a documentação deve ser encaminhada ao Chefe do Núcleo Administrativo para 

os devidos tramites.  

11. ARMAZENAGEM 

11.1. Normas Gerais 

São as aplicáveis de forma genérica a todo tipo de material: 
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a) Concentração do material de mesma classificação em locais adjacentes, a fim de 

facilitar as atividades de movimentação, inspeção, inventário, etc.; 

b) Arrumação dos estoques de material idêntico, de acordo com a data de recebimento 

de cada um, de modo a permitir que os itens estocados há mais tempo sejam fornecidos 

prioritariamente (PRIMEIRO A ENTRAR, PRIMEIRO A SAIR) combinando este critério com o da 

validade do lote, assim o material com prazo de validade mais curto deve sair primeiro, visando 

minimizar produtos vencidos no estoque; 

c) Estocagem de material isolada do piso e afastada das paredes, para facilitar a limpeza 

e a higiene e, consequentemente, favorecer sua conservação; 

d) Estocagem de material de movimentação constante em locais de fácil e rápido 

acesso, proporcionando economia de tempo e de mão-de-obra; 

e) Estocagem de materiais volumosos nas partes inferiores das unidades de estocagem 

e dos pesados sobre estrados, porta estrados, engradados e porta-engradados, eliminando-se riscos 

de acidentes ou avarias e facilitando as atividades de movimentação; 

f) Uniformização do empilhamento do material, observando-se que as pilhas devem ser 

formadas sempre do fundo para frente e da esquerda para a direita do setor de estocagem, 

respeitando o limite máximo permitido; 

g) Conservação do material nas embalagens originais, que somente deverão ser abertas 

ou removidas em ocasiões de fornecimento, inspeção e preservação em caso de vazamento; 

h) Determinação das quantidades mínimas de material do estoque ativo, limitando-se 

às necessidades de movimentação dos estoques de reserva; 

i) Observância rigorosa da capacidade de carga dos pisos e das unidades de estocagem; 

j) Posicionamento correto do material, de modo a permitir fácil e rápida leitura das 

informações registradas em Etiqueta de Identificação de Material; 

k) Estocagem do material, exclusivamente, nos espaços úteis das unidades de 

estocagem e áreas livres, mantendo livres a circulação, os corredores de segurança, bem como os 

corredores de acesso às portas, unidades de estocagem e extintores de incêndio; 

l) Estocagem adequada do material solto em escaninhos, por meio de empacotamento 

ou amarração uniforme, com marcação externa dos dados de identificação; 

m) Avaliar a disposição das prateleiras e estrados nos setores, permitindo a ocupação 

racional do espaço físico, maior fluidez dos serviços, conservações dos produtos e não obstruir 
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instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndios; 

n) Recomenda-se conservar a distância de 1,20m entre uma prateleira e outra, de sorte 

a não criar empecilhos na circulação das mercadorias e pessoas;  

o) Dispor os produtos nas prateleiras, de forma que os rótulos fiquem com boa 

visibilidade para identificação mais rápida nos atendimentos dos setores, além disso, dispô-los em 

quantidades idênticas, facilitando a contagem/conferência futura do estoque;  

As prateleiras devem ficar afastadas das paredes 10cm, para evitar umidade nos 

produtos, e do chão também 10cm, para facilitar a limpeza e evitar esconderijo de roedores. Estas 

devem apresentar layout que deve facilite a circulação correta dos produtos guardados, sem que 

prejudique sua armazenagem. Os estrados, como na maioria das vezes não são colocados perto das 

paredes, porém na parte mais central das salas, são afastados do chão 10 cm, permitindo desta 

forma melhor aeração. 

Todas as salas têm acesso de uma para a outra e a ventilação é por meio de janelas e ar 

condicionado. No setor de gêneros alimentícios há ar condicionado, os quais devem ser ligados 

todos os dias de manhã e desligados no final da tarde. 

O combustível utilizado nas unidades também fica sob a gestão do almoxarifado, que 

controla a quantidade existente (estoque), o consumo e o abastecimento necessário. Porém este 

item não fica armazenado diretamente no almoxarifado, havendo uma área específica (um posto) 

e pessoas responsáveis para operá-la. 

11.2. Normas Especiais 

São as aplicáveis ao material que, por suas características, requer 

condições especiais de estocagem: 

a) A estocagem de material explosivo e inflamável deve ser sempre em áreas e 

instalações próprias, observando-se as normas técnicas específicas; 

b) Os locais de estocagem de inflamáveis, quando situados em áreas cobertas e 

fechadas, deverão ser bem arejados, com paredes laterais e frontais, pisos, portas e tetos 

constituídos de material não combustível; quando situados em áreas descobertas, deverão ser 

delimitados e isolados completamente de outros setores de estocagem; 

c) Os recipientes de líquidos inflamáveis deverão ser estocados sobre estrados;  

d) Nunca deixar determinados produtos (legumes, frutas e verduras) diretamente no 
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chão, mas sim sobre estrados; 

e) Tomar cuidados ao armazenar produtos que exigem cuidados especiais, como, por 

exemplo, os vinhos, que devem ser guardados inclinados, evitando-se com isso o ressecamento das 

rolhas e a consequente deterioração do produto; 

f) Não armazenar produtos em recipientes de alumínio ou metal, caixas de madeira ou 

papelão, nas câmaras frias, geladeiras ou freezers. Utilizar sempre recipientes plásticos;  

g) Manter determinados produtos nas temperaturas adequadas, fazendo-se uso de 

câmaras frias independentes para a estocagem de carnes, aves e peixes;  

11.3. Setorização  

Os Almoxarifados do Sesc Pantanal normalmente são divididos em quatro setores: 

1) Área de desembarque: bebidas e descartáveis (copos, guardanapos etc.); 

2) Gêneros alimentícios (óleo, arroz, feijão, enlatados etc.); 

3) Materiais de limpeza; 

4) Artesanatos.  

5) Bebidas 

6) Manutenção 

 Em cada setor, os produtos são armazenados em prateleiras de aço e em estrados de 

PVC. As prateleiras não suportam muito peso, portanto, são armazenados nelas os produtos mais 

leves. Os fardos, produtos mais pesados, são estocados nos estrados e estão sempre com acesso 

mais fácil. Em cada prateleira há uma etiqueta com apenas o código e o nome do produto 

armazenado, os outros dados, como quantidade estocada, prazo de validade, ficam cadastrados no 

Sistema SGS. 

11.4. Segurança de Armazenagem 

É o conjunto de operações e procedimentos promovidos sistematicamente pelos grupos 

de armazenagem e grupos específicos de segurança e limpeza, que envolve medidas para prevenir 

incêndios, furtos, roubos e acidentes pessoais, bem como medidas que assegurem 

o patrimônio. 
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11.4.1. Principais medidas 

a) O acesso ao setor de estocagem somente deverá ser permitido a pessoas autorizadas 

pelo chefe do setor; 

b) Os locais proibidos ao fumo deverão possuir letreiros informativos, posicionados em 

local de fácil visualização; 

c) As instalações da unidade armazenadora deverão ser dotadas de porta com trancas 

e cadeados, e se tratando de áreas descobertas e galpões, de sistema de vigilância como no posto 

de combustíveis;  

d) As instalações que possuírem áreas de ventilação deverão ser protegidas com telas 

metálicas de malha fina, para impedir a entrada de roedores, aves e outros animais; 

e) Os corredores, escadas, bem como saídas de emergência deverão 

possuir sinalização de advertência de fácil visualização e leitura; 

f) Equipamentos de proteção individual, calçados de segurança, capacetes, luvas, etc. 

devem ser empregados quando houver possibilidade de acidente; 

g) As instalações e os equipamentos elétricos deverão ter inspeção e manutenção 

periódicas; 

h) A limpeza e arrumação são aspectos importantes na prevenção contra o fogo, pois o 

lixo e os detritos de combustível são causas frequentes de incêndio; 

i) Os equipamentos de proteção contra incêndio deverão estar dentro do prazo de 

validade e serem inspecionados periodicamente para teste de sua eficiência.  

11.5. Limpeza dos setores de armazenamento 

 A limpeza do almoxarifado, mais especificamente das salas de armazenamento, é 

feita pela própria equipe, utilizando-se água sanitária, detergente neutro, clorado concentrado e 

sem odor, como produtos principais. Deve ser impecável, tanto nos pisos e prateleiras, como em 

todo o ambiente. Lixos, caixas de papelão ou outros tipos de embalagens inutilizadas devem ser 

diariamente retirados do local. Todos os dias a limpeza deve ser feita, porém são determinadas as 

segundas feiras e quintas feiras, devido a descarga de caminhão e menor fluxo de atendimento de 

requisições. para a limpeza semanal, que consiste em varrer bem o chão, passar pano molhado 

(utilizando água sanitária) e espanar as prateleiras. 

 Uma vez por mês deve ser feita uma limpeza mais completa, em algum dia em que 

não se atenda aos setores do hotel, como por exemplo, aos domingos. O encarregado do 
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almoxarifado pode fazer uma escala de pessoal para revezamento deste trabalho. 

 Para esta limpeza completa, proceder da seguinte forma: 

a) Retirar todos os produtos das prateleiras e dos estrados do primeiro setor - Bebidas e 

Descartáveis; 

b) Vasculhar as paredes e teto para tirar teias de aranha que porventura tenham se 

aglomerado; 

c) Espanar todas as prateleiras e estrados; 

d) Varrer o chão; 

e) Passar pano úmido nas prateleiras e estrados; 

f) Voltar todo o estoque no seu devido lugar; 

g) Passar pano molhado no chão, utilizando água sanitária; 

h) Proceder desta forma em todos os demais setores do Almoxarifado. 

 É aconselhável limpar completamente cada setor e só então passar à limpeza do 

próximo, a fim de não misturar os produtos e manter a organização na limpeza.  

Observação importante: no momento em que se retirar todo o estoque das prateleiras 

e estrados, aproveitar para verificar a presença de material danificado, prazo de validade vencido, 

enfim, fazer uma boa vistoria para garantir a integridade dos produtos armazenados. 

 

12. CONTROLES  

12.1. Metodologia de renovação dos estoques  

Como método de análise de renovação dos estoques da instituição, será utilizada a 

metodologia abaixo, através dos seguintes conceitos:  

a) Consumo Médio Mensal (c) - média aritmética do consumo nos últimos 12 meses;  

b) Tempo de Aquisição (T) - período decorrido entre a emissão do pedido de compra e 

o recebimento do material no Almoxarifado (relativo, sempre, à unidade mês);  

c) Intervalo de Aquisição (I)- período compreendido entre duas aquisições normais e 

sucessivas;  
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d) Estoque Mínimo ou de Segurança (Em)- é a menor quantidade de material a ser 

mantida em estoque capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período 

ou para atender a demanda normal em caso de entrega da nova aquisição. É aplicável tão somente 

aos itens indispensáveis aos serviços do órgão ou entidade. Obtém-se multiplicando o consumo 

médio mensal por uma fração (f) do tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T 

a 0,50 de T; 

e) Estoque Máximo (EM) - a maior quantidade de material admissível em estoque, 

suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, 

disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição, perecimento, 

obsoletismo etc. Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo 

intervalo de Aquisição;  

f) Ponto de Pedido (Pp) - Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata 

emissão de um pedido de compra, visando completar o Estoque Máximo. Obtém-se somando ao 

Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Tempo de Aquisição;  

g) Quantidade para suprir (Q) - número de unidades adquirir para recompor o Estoque 

Máximo. Obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição.  

 

12.2. As fórmulas aplicáveis à gerência de Estoques são: 

 a) Consumo Médio Mensal c = Consumo Anual / 12  

b) Estoque Mínimo Em = c x f  

c) Estoque Máximo EM = Em + c x I  

d) Ponto de Pedido Pp = Em + c x T  

e) Quantidade a Ressuprir Q = C x I  

No que se refere ao tempo de aquisição (T), que corresponde ao período de tempo entre 

o pedido de compra e o recebimento no almoxarifado, deve-se salientar aos diferentes prazos 

obedecidos para os diferentes tipos de ressuprimento.  

Como poderão ocorrer pedidos em atas já registradas, o tempo de ressuprimento tende 

a ser menor do que os pedidos que ainda deverão ser licitados. Como regra, os itens terão sua 

estimativa de consumo determinada com base no histórico de consumo com projeção para os 

próximos 12 (doze) meses, sendo tal demanda registrada em ata e disponível para entrega 

parcelada.  
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13. CUIDADOS AMBIENTAIS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

A manipulação de produtos químicos no âmbito do almoxarifado deve ser realizada com 

devido cuidado, pois pode acontecer derramamento de materiais, para tanto estes materiais 

químicos são separados dos produtos de alimentação evitando assim contaminação cruzada. O 

armazenamento deste produto se dará em uma área isolada e devidamente sinalizada. 

Em caso de alguma emergência devido a derramamento de produtos químicos, esta 

emergência deve ser tratada como uma emergência ambiental e deve ser acionado conforme o 

Plano de Atendimento a Emergência (PAE) o Núcleo de Sistema de Gestão Ambiental (NUSGA).  

O acondicionamento dos produtos deve seguir as instruções contidas nos rótulos destes, 

contudo devem seguir os parâmetros básicos de segurança, tais como: 

 Ventilação que permita uma renovação do ar a cada 4h, o que conduz a uma área aberta que 

equivale a 1/10 da área total utilizada para armazenamento dos produtos químicos; 

 Temperatura do ambiente deve ser mantida tendo como temperatura máxima de 40 °C; 

 Iluminação deve ser homogênea evitando iluminação direcionada as embalagens. 

 

Os resíduos de embalagem gerados no almoxarifado devem ser destinados a casa do 

lixo, para ser devidamente reciclado e enviado a cooperativa de reciclagem de Poconé. 
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