
  
 

 

Planejamento e Gestão de Almoxarifado 
no Setor Público 

 

Objetivo 

Dar ao participante do curso conhecimento gerais e específicos para o planejamento e 
organização de um setor de Almoxarifado na organização, a importância do controle 
dos estoques diante dos desafios do dia-a-dia, as novas ferramentas de tecnologia e 
gestão. 

  

Público-alvo 

Servidores, chefias e demais profissionais envolvidos com as atividades de 
Almoxarifado, bem como aqueles ligados direta e indiretamente a área de 
Administração de Almoxarifado na Organização. 

Programa 

Introdução: O passado recente do almoxarifado, a sua importância no contexto 
atual e as mudanças que as transformações trouxeram para uma gestão 
eficiente; 

 A estrutura Organizacional; 

 Contextualização da Administração de Materiais no Setor Público; 

 Legislação Aplicada a Gestão de Materiais; 

 Almoxarifado como porta de entrada de bens de consumo e permanentes; 

  

Orçamento: Conceitos e definições; 

 Classificação orçamentaria. 

  

Compras: Conceitos básicos de compras; 



  
 

 

 O que é permitido, e o que não é permitido na descrição de compras de materiais; 

 Aspectos legais da Lei nº 8.666, referente à aquisição de materiais; 

 Cadastro de fornecedores, sua importância; 

 Especificação x Produtos de qualidade; 

 Informações importantes que devem constar nos editais para aquisição de materiais; 

 Especificação mal feita; 

 Prazos de entrega; 

 A influencia da atividade de compras sobre o setor de almoxarifado; 

 Quais as penalidades previstas pelo não cumprimento do contrato. 

  

Almoxarifado conforme I.N 205/88 – SEDAP: 

 Planejamento e Organização; 

 Almoxarifado x Depósito; 

 Perfil do Almoxarife; 

  

Atividades de almoxarifado 

 Recebimento: tipos de conferências, tratamento das divergências; 

 Armazenagem: estrutura, normas de estocagem e conservação; 

 Controle de almoxarifado; 

 Distribuição: programação e operacionalização; 

 Entradas e saídas (físicas e contábeis); 

 Cobranças e penalização a fornecedor; (Quem, quando, porque?) 

 Prestação de contas. 

  

Gestão de estoque 

 Fundamentos da gestão; 



  
 

 

 Estoque: classificação por demanda, valor e criterios; 

 Teoria do estoque zero; 

 Sistema de cotas de material; 

 Formação e dimensionamento de estoque; 

 Valoração de estoque; 

 Ressuprimento – o quê, quanto e quando? 

 Tipos de Controle; 

 Renovação do Estoque; 

 Movimentação e Estoque; 

 Ressuprimento; 

 Inventários; 

 Conservação do Estoque; 

 Responsabilidades e Indenização; 

 Cessão; 

 Cores de Segurança (Nbr 7193 nb76); 

 A satisfação do cliente. 

  

Desfazimento: Saída de bens do almoxarifado; 

 Alienações e doações; 

 Baixa física e contábil. 

  

Em todos os módulos serão desenvolvidas atividades práticas, apresentando 
estudos de casos,  visando dar mais clareza do conteúdo ao participante. 

Instrutor 

Luciano Ribeiro 



  
 

 

Instrutor, consultor e palestrante nos assuntos sobre patrimônio, almoxarifado, 
materiais e estoque, com mais de 15 anos de experiências na área.  É Administrador e 
Pós-graduado em Gestão Pública (FGV/RJ). Atuou na Organização, Planejamento e 
Gestão de almoxarifado e patrimônio por mais de 14 anos na Administração Pública, 
com passagens por importantes Órgãos Públicos. Atuou como coordenador do grupo 
de trabalho com o fim de promover a reformulação do Decreto Estadual de Gestão de 
Almoxarifado e do de Patrimonial Móvel do Estado do Espirito Santo; Foi membro do 
grupo que coordenou o projeto de levantamento patrimonial mobiliário do Estado do 
Espírito Santo composto por 53 órgãos e autarquias. Atuou como membro no Comitê 
de Gestão Patrimonial do Estado do Espírito Santo. Atua como docente nas disciplinas 
de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio em nível nacional. Atualmente é consultor em 
Gestão e Planejamento de Almoxarifado e Patrimônio e Mestrando em Administração. 

 


