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ASSUNTO:  

REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO  

Data:  
03/08/2022  

  

  

1. OBJETIVO:  

  

Regulamentar os procedimentos de solicitação de material e/ou equipamentos pertencentes ao 

Almoxarifado da UEMG/Unidade Ibirité.  

  

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:  

  

Aplica-se a todos os Departamentos e Setores da UEMG/Unidade Ibirité.  

  

3. DEFINIÇÃO:  

  

A solicitação de material é uma atividade comum a todos os órgãos que visa atender a demanda por 

material em quantidade e qualidade desejada como forma de assegurar os trabalhos desenvolvidos pela 

Unidade Acad.  

  

4. PROCEDIMENTOS:  

  

4.01  CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL AO 

ALMOXARIFADO:  

  

a) Toda solicitação de material será através do E-mail compras.ibirite@uemg.br;  

  

b) As solicitações serão enviadas ao Controle Interno do Almoxarifado/Estoque - UEMG, até as terça-

feira de cada semana;  

c) O setor de Controle Interno do Almoxarifado, a partir do recebimento da solicitação entregará os 

materiais entre as quarta-feira e quinta-feira, após o recebimento da solicitação.  

d) No período de contagem do Inventário de Materiais existentes no Almoxarifado, serão suspensos os 

atendimentos às Solicitações, exceto nos casos de urgência. Esse período será nos primeiros dias úteis 

de cada mês;   

e)  Solicitações deverão ser aprovadas/liberadas pela responsável de cada departamento ou setor 

requisitante.   

f) Toda Solicitação terá que ser preenchida conforme a definição do material solicitado;  



g) Toda Solicitação terá validade de 30 dias;  

h) Toda Solicitação preenchida incorretamente será invalidada;  

i) As Solicitações para aquisição de ferramentas e acessórios para escritório, para efeito de substituição 

do material utilizado, serão encaminhadas para a Diretoria, para análise do pedido;   

j) Caso alguma solicitação não seja atendida pelo Controle Interno do Almoxarifado no mês da sua 

emissão deverá ser repetida no mês seguinte;  

4.02  RESPONSABILIDADES:  

4.02.01 COMPETE AOS DEPARTAMENTOS E SETORES REQUISITANTES:  

a) Analisar a real necessidade de material, conforme programação de consumo mensal;  

b) Fazer as solicitações com antecedência de quarta-feira, e dia 1º ao 5º dia útil do mês;  

c) Conferir o material recebido no momento da entrega;  

4.02.02 COMPETE AO ALMOXARIFADO / ESTOQUE:  

a) Receber do órgão requisitante a solicitação até a terça-feira de cada semana;   

b) Verificar se a solicitação está liberada e preenchida corretamente;  

c) Invalidar as solicitações preenchidas incorretamente, e responder através de e-mail ao solicitante; 

d) Informar que o produto não possui no almoxarifado, para que solicite uma aquisição ao setor de 

compras, encaminhando o pedido para a Diretoria;    

e) Dar prioridade no atendimento às solicitações requeridas de acordo com a data de inclusão do mês;  

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Esta norma entrará em vigor no dia 03 de agosto de 2022, revogando-se as disposições em contrário.   

 

Setor de Almoxarifado/Compras – UEMG /Unidade Ibirité 

  

  

  

  


