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1. INTRODUÇÃO

O "Procedimento de Inventário Físico" tem por objetivo estabelecer as normas para realização do
Inventário Físico com a finalidade de confrontar os saldos de estoque físico e contábil e também para
o cumprimento da legislação do imposto de renda em vigor, de maneira a atender as exigências de
ordem Contábil e Fiscal,

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável aos inventários realizados no SENAR - AR/MA.

3. DIRETRIZES

As matérias-primas, produtos semiacabados e produtos acabados, devem ser inventariados no
mínimo uma vez ao ano, com alcance de 100% do estoque, sendo:

ITEM PERÍODO PREVISTO

1° INVENTÁRIO 100% Primeira quinzena do mês de Dezembro

•  Peças de manutenção e de reposição devem ser inventariadas no mínimo 1 (uma) vez ao ano,
com alcance mínimo de 80% do estoque, sendo:

ITEM período previsto

1® INVENTARIO MÍNIMO 80% Primeira quinzena do mês de Dezembro

•  Conforme regras determinadas acima, deve-se seguir o cronograma de inventário anual,
estabelecendo os inventários físicos gerais e cíclicos.

•  O inventário geral contempla 100% das matérias primas, produto semiacabados e produtos
acabados e 80% das peças de manutenção e reposição e deve ser executada no mínimo 1
(uma) vez ao ano, na data definida nesse documento pela Gerência Administrativa, acordado
com de todos setores envolvidos.



•  o inventário geral deve ser fiscalizado pelo Controle Interno e posteriormente verificado pela
Auditoria Independente, contratada pelo SENAR-AR/MA.

•  As datas de contagem do inventario geral sâo definidas, respeitando a devida antecedência
dos prazos de envio das prestações de contas trimestrais.

•  O Superintendente deve nomear um colaborador da Gerência Administrativa como
Coordenador Geral do inventário físico.

•  O inventário físico cíclico com periodicidade mensal e realizado em amostras pré-definidas
deve ser feita pelo Coordenador de Patrimônio, visando corrigir erros de forma tempestiva.

•  No início de cada ano. o Coordenador de Patrimônio deve preencher o Check List de
Conferência - Dados Gerais, a fim de definir locais, itens a serem inventariados, datas de
contagem, entre outros.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

•  Check List de Conferência - Dados Gerais - vide Anexo I

•  Check List de Conferência - Equipe - vide Anexo II

•  Check List de Conferência - Documentação - vide Anexo III

•  Check List de Conferência - Preparação Física - vide Anexo IV

6. PROCEDIMENTOS

5.1. Equipe

O organograma do inventario será composto de Coordenador Geral, Supervisor, Fiscal, Equipe de
contagem, Digitador.

Cabe ao Coordenador Geral de Inventário Físico:

> Acompanhar e certificar-se, antecipadamente, sobre o atendimento das necessidades do Inventário
com respeito a pessoal, equipamentos e materiais auxiliares;

> Recebimento das Listas de Inventário do Supervisor;
> Acompanhamento/ análise das diferenças de inventário geradas;
> Acompanhar o encerramento das contagens e a liberação das equipes.

Cabe ao Supervisor de Inventário Físico:
> Emitir listas do inventário;
> Supervisionar contagens;
> Agrupar/conferir 1® Vs 2® contagem;
>  Imprimir a lista da 3® contagem, quando necessário;
> Liberar as movimentações física no estoque;
> Fornecer total apoio e Suporte a Auditoria Independente.

Cabe ao Fiscal de Inventário Físico:

>  Inspecionar as áreas antes das contagens, visando certificar-se as mesmas encontram-se
devidamente arrumadas e se os itens a serem contados foram perfeitamente identificados;

> Acompanhar as áreas e os sistemas de contagens;



> Controlar o desempenho de contagem (prazo e volume de contagem).

Cabe a Equipe de Contagem do Inventário Físico:

> Efetuar as devidas contagens com clareza e segurança das informações;
> Realizar o preenchimento das Listas de Inventário de forma legivel;
> Solicitar esclarecimentos em caso de qualquer dúvida, ao supervisor da área. Exemplo: itens sem

locais cadastrados, locais físicos que não constem nas listas de contagem;
> Fornecer total apoio e suporte ao Supervisor da área;
> Zelar pela integridade e guarda das listas.

Cabe ao digitador do Inventário Físico:

> Receber as listas de Inventário conferido do supervisor;
> Garantir a correta digitação das listas;
>  Imprimir relatório com as digitações e entregar para o Coordenador Geral;
> Proceder o cadastro de locais no sistema quando necessário;

O Coordenador Geral deve selecionar uma equipe mista para realizar o Inventário, um Auxiliar de
Almoxarifado ou Conferente e um funcionário administrativo.

Já nos inventários cíclicos, a equipe deve ser composta somente de funcionários da Coordenadoria de
Patrimônio, com o suporte e supervisão do Controle Interno.

Além disso, o responsável por cada unidade deve verificar, continuamente, se as providências
relacionadas no Check List de Conferência - Equipe, estão sendo cumpridas de maneira a não
prejudicar a data de realização do inventário físico.

5.2. Preparação Física

A segregação dos locais de armazenagem e dos itens deve ser clara, de maneira que itens da mesma
categoria e no mesmo depósito, sejam agrupados, quando possível.

Os itens que fazem parte do estoque com recursos de terceiros devem ser segregados e identificados
separadamente.

O responsável por cada unidade deve verificar continuamente, se as providências relacionadas no
Check List de Conferência - Preparação Física, estão sendo cumpridas de maneira a assegurar a
execução das tarefas nas datas previstas, não prejudicando a data de realização do Inventário Físico.

Em seguida, o responsável da área deverá etiquetar os itens ou relacionar os materiais a serem
inventariados.

Observações:

•  Todos os itens deverão estar etiquetados, impreterívelmente, um dia antes do Início da
contagem. A utilização de listas só será autorizada para inventários parciais do estoque e a>m
prévia aprovação do Coordenador Geral.

•  Todos os materiais recebidos antes da data do inventário devem estar registrados no sistema
TOTVS.



•  Itens nâo conforme (prazo de validade vencido, danificados, entre outros) deverão ser tratados
em uma área específica. Serão inventariados e as baixas são efetuadas conforme a política
estabelecida dentro do Sistema.

•  No dia do inventario, está proibida qualquer movimentação de estoque e produção.

5.3. Documentação

Após o momento de corte, estão proibidos quaisquer lançamentos com datas retroativas sem a prévia
análise e aprovação dos seus efeitos pelo Coordenador Geral / Supervisor do inventário físico.

O responsável por cada unidade deverá verificar continuamente se as providências relacionadas no
Check List de Conferência - Documentação, estão sendo cumpridas de maneira a não prejudicar a
data de realização do inventário físico, preferencialmente em um sexta-feira.

5.4. Contagem

Todos os envolvidos no processo de contagem do estoque físico deverão seguir as seguintes regras:

•  As duplas deverão ser divididas por seções, sendo esta maneira pela qual as contagens serão
realizadas, onde cada dupla fica responsável pela contagem de uma seção ou categoria.

•  Os itens deverão ser contados um a um, e para os volumes que se encontram em embalagens
fechadas, lacradas por fitas, cintas de aço, plásticos ou outros métodos que garantam a
inviolabilidade e apresentem externamente de forma clara e concisa a identificação do produto
e as quantidades de seu conteúdo, poderão ser aceitas a quantidade indicada na embalagem.

•  Os itens serão inventariados através de duas contagens realizadas por equipes distintas. Fica
proibida qualquer anotação no local de estoques que registre a quantidade inventariada por
uma das equipes.

•  A segunda contagem será continuamente confrontada com a primeira e em caso de
divergência, que será confirmada através de conferência das etiquetas pelo Supervisor, será
realizada uma terceira contagem, valendo esta. Fica estabelecida a tolerância na divergência
de 2% entre a primeira e a segunda contagem, para os itens com unidade de peso e para
aqueles inventariados através de balanças contadoras, nestes casos, adotarem a maior
contagem. Para os demais casos a tolerância na divergência de contagem é 0%.

•  Serão emitidas etiquetas de inventário, que deverão ser preenchidas conforme Instrução
fornecida pelo Supervisor, as quais serão fixadas aos itens antes do início das contagens. As
etiquetas de Inventário serão emitidas para todos os itens com saldo em estoque, e a
localização de acordo com o cadastro dos itens no sistema. Existirão etiquetas em branco para
itens não registrados no saldo do estoque que deverão ser preenchidas manualmente, a



caneta e sem rasuras. Em caso de erro no apontamento, deverá ser solicitado o visto do
Fiscal no apontamento dos dados corretos.

•  As fichas de identificação dos itens inventariados, não deverão ser retiradas destes, até a
conclusão do inventário,

5.5. Digitação

O Digitador deverá estar localizado junto ao Supervisor, para que a digitação possa ser efetuada
imediatamente após o recebimento das etiquetas. Após a digitação, as etiquetas deverão ser
devolvidas ao Supervisor e o relatório ao Coordenador Geral.

5.6. Apuração da Contagem

O Digitador deverá digitar as contagens na Planilha de Apuração. Em seguida, deve emitir o Relatório
de Divergências Constatadas e encaminhar aos responsáveis.

O resultado das contagens realizadas deve ser devidamente documentado e arquivado, para
posteriores análises de diferenças.

O Coordenador de Patrimônio deve esclarecer as causas das variações do inventário físico logo após
a apuração e encaminhar o Relatório das Divergências Constatadas, com análise das causas.

5.7. Ajustes de Inventário no sistema TOTVS

Para efetuar os ajustes de estoque resultantes dos inventários, os departamentos responsáveis neste
terão que criar documento de inventário no sistema Totvs, para envio ao fiscal, de modo a viabilizar a
conferência e efetivação dos ajustes. O fiscal é o responsável pela análise e verificação dos ajustes de
inventário.

Os departamentos responsáveis pelas diferenças devem elaborar plano de ação para que evitem erros
futuros de mesma natureza, e apresentar esses planos ao Gerente Financeiro após finalização das
análises {com intervalo limite de um mês após o inventário).

Ao final do inventário e devidos ajustes, deve ser realizado um "book" de inventário, contendo os
resultados das contagens e diferenças analisadas e justificadas. Este relatório deve ser conhecido e
assinado pelo Superintendente.

5.8. Processamento do Inventário no Sistema TOTVS

O processo de inventário deve ser realizado no sistema TOTVS em conformidade com suas etapas
predefinidas.

6. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS

6.1. Auditoria Externa

Validar o inventário (aplicável somente 1 (uma) vez ao ano, no inventário geral).

6.2. Controle Interno

- Enviar informativo com o cronograma e data do inventário aos participantes do processo.

- Além disso, deve planejar, acompanhar e aprovar a preparação do inventario. Orientar as equipes na



correta execução dos itens deste procedimento e encontrar soluções para os problemas que lhes forem
apresentados no decorrer do processo.

- Identificar e providenciar as recontagens quando necessário e realizar a distribuição das fichas para
contagem, relacionando os nomes dos recebedores e seqüência numérica entregues a cada um.

- Verificar se todos os itens foram previamente etiquetados, fiscalizar as equipes de contagem,
impedindo que as duas contagens de um mesmo item sejam efetuadas pela mesma equipe e
acompanhar e valídaras terceiras contagens.

6.3. Equipe de contagem

Realizar a contagem física e notificar a quantidade contada.

6.4. Digitador

Deve estar localizado junto ao Supervisor para realizar a digitação das etiquetas, imediatamente, após
recebimento.



Anexo I - Check List de Conferência - Dados Gerais.

^SENAR
IjUr Maranhão

Empresa: SENAR-AR/MA Data:

Planta: Divisão:

Processo: Responsável:

Descrição Area/Responsável Data Prevista Data Realizada Ass. do Responsável

1. Defínir depósitos e itens a
serem inventariados.

2. Defínir as datas de

contagem

3. Avaliar a quantidade de itens
X recursos.

4. Divulgar as defínições á
organização.

5. Defínir os responsáveis pelas
providências.

6. Avaliar os resultados do

inventário.

7. Emitir o relatório de

inventário.

8. Defínir a data de corte para
entrada de materiais no

estoque.



Anexo II - Check LIst de Conferência - Equipe

^SENAR
fjir Maranhão

Empresa: SENAR-AR/MA Data:

Planta: Divisão:

Processo: Responsável:

Descrição Área/Responsável Data Prevista Data Realizada Ass. do Responsável

1. Definir equipes de inventário

(Contagem e Preparação Física).

2. Defínir equipe de controle
(Supervisor, Fiscais e Dígitadores).

3. Aprovar as horas extras das
equipes (quando necessário).

4. Treinar os contadores e

dígitadores.

5. Definir o posicionamento das
equipes fixas.

6. Definir as áreas para cada
equipe de contagem (F e 2").

7. Elaborar e divulgar layout da
localização das equipes e instruções
detalhadas do inventário por
escrito.



Anexo III - Check Líst de Conferência - Documentação

^SENAR
Maranhão

Empresa: SENAR-AR/MA Data:

Planta: Divisão:

ProcMso: Responsável:

Descrição Area/Responsável Data Prevista Data Realizada Ass. do Responsável

1. Defínir a data de corte da

entrada de materiais.

2. Digitar todos os documentos de

entrada e solucionar os boletins de

ocorrências.

3. Separar os itens com nota físcal
de saída com permanência do
material na empresa.

4. Encerrar todas as requisições de
materiais.

5. Conferência do encerramento

das transferências entre depósitos.

6. Emitir relação de materiais em

transito para outros
estabelecimentos.

7. Emitir relação de materiais em

poder de terceiros.



Anexo IV - Check LIst de Conferência - Preparação Física

§SENAR
1||ir Maranhão

Empresa: SENAR-AR/MA Data:

Planta: Divisão:

Processo: Responsável:

Descrição Area/Responsável Data Prevista Data Realizada Ass. do Responsável

1. Identifícar com localização e
segregar todos os itens em todos os

depósitos.

2. Emitir as etiquetas de inventário.

3. Colocar as etiquetas em todos os
itens a serem inventariados.

4. Segregar material recebido e não

digitado.

5. Segregar material faturado e não
expedido.

6. Instalar e testar as balanças
contadoras, se houver.

7. Segregar e identificar os
materiais que não serão
inventariados.

8. Defínir, identifícar, contar e

segregar os itens obsoletos.



Anexo V - Fluxo abreviado do processo

SETOR PROCESSO

Definição do Coordenador Geral do
Inventário Físico

Preencher Check list de

Conferência - Dados

Gerais (Anexo I)

Preencher Check list de

Conferência - Equipe
(Anexo II)

Supervisor
Fiscal

H Equipe de contagem
Digitadores

Preencher Check list de

Conferência -

Documentação (Anexo III)

Preencher Check list de

Conferência - Preparação
Física (Anexo IV)

Implantar a Preparação Física do
Estoque conforme check list

Gerar lista de itens do

inventário e supervisionar o
processo

Iniciar o processo de
Inventário com divisão de

equipes conforme itens
5.4 a 5.6

Equipe de
Contagem e
digitadores

SIM

Processo

em

«vmfrtrmiHflH

RETORNAR NÃO

Fazer Avaliação
Sistemática de todo

processo
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Iniciar o processo de
inventário com divisão de
equipes conforme itens
5.4 a 5.6§^l

Gerar lista de
itens do inventário
e supervisionar o
processo

Conferir 1®
x2"
contagens

Contagens
Conforme?

NÃO

/
Efetuar
Terceira
Contagem

Efetuar a pnmeira
e segunda
contagem

SiM

Após a digitação, as
etiquetas deverão ser
devolvidas ao Supervisor e o
relatório ao Coordenador
Geral

Digitar e imprimir
listas

Divulgar
resultado para
gerência/
supervisor.

Fazer a
liberação das
equipes

Acompanhamento/
análise das diferenças
de inventário geradas

Ajustes no sistema e
Liberação para
movimentação

Assinatura de relatório contendo os
resultados das contagens e diferenças
analisadas e justificadas

Fazer Avaliação
Sistemática de todo

processo

SIM

Processo
em

mnfnrmiWaH

RETORNAR NÃO


