
Gerência de Patrimônio e Almoxarifado

Rua Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças – Manaus/AM, CEP 69053-135
Telefone: (92) 3663-8067/ 9-8409-0340

E-mail: gpa@defensoria.am.gov.br

POLÍTICA DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO

DO ESTOQUE:

-  O planejamento  de  compras  é  feito  01  (uma)  vez  ao  ano  baseado  no que  as
unidades tem consumido, fcando uma margem de 20% como margem de segurança.

- Produtos perecíveis - café e açúcar são feitos semestralmente, levando em conta a
data da validade.

-  Bens patrimoniais  tais  como: Aparelhos de ar  condicionado,  cafeteira,  forno de
micro-ondas, geladeira e demais que possuem garanta, a solicitação de compra de
deverá ser feita se houver necessidade de uso, não para estoque.

 - DA SOLICITAÇÃO CAPITAL: 

-  Todas as Unidades Descentralizadas, Núcleos e Sede Administratva deverão fazer
suas solicitações de materiais no 1º (primeiro) dia útl do mês, através do Sistema
Ajuri - www.ajuri.am.gov.br,

-  Os  materiais  de  consumo  serão  enviados  as  Unidades/Núcleo  por  demanda
empurrada seguindo o cronograma estabelecido pela  Gerência de Patrimônio e
Almoxarifado.

- Material Permanente – Quando houver necessidade deverá ser solicitado por meio
de Memorando endereçado a Diretoria Administratva

- DA DISTRIBUIÇÃO CAPITAL 

- As entregas deverão feitas obedecendo o seguinte cronograma:

1 -  Quarta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Norte e Leste

 2 -  Sexta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Oeste, Sul e Centro Sul 

-  DA  SOLICITAÇÃO  POLO  INTERIOR –  Mediante  verifcação  de consumo, as
solicitações deverão ser feitas com 30 dias de antecedência através do Sistema Ajuri
-  www.ajuri.am.gov.br.

-  DA  DISTRIBUIÇÃO  POLO  INTERIOR –  Deverá  ser  feita  mediante  programação

http://www.ajuri.am.gov.br/
http://www.ajuri.am.gov.br/
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prévia, pois envolve toda uma logístca de transporte rodoviário e fuvial.

SISTEMA AJURI

1. DO CADASTRO:  

  Cadastrar 02 servidores de cada Unidade ou Núcleo;
  Servidor (solicitante) 
  Servidor (autorizador – Gerente ou quem o defensor determinar)

 
2. DADOS PARA CADASTRO  
 Nome
 CPF
 E-mail

3. CATÁLOGO DE MATERIAL  

       
 Disponível no sistema Ajuri

http://www.ajuri.am.gov.br/index.php/authentications/indextabelasbasicas
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4. DA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E BENS PATRIMONIAIS   

 Todas  as  Unidades Descentralizadas,  Núcleos  e  Sede Administratva deverão
formalizar  suas  solicitações  de  materiais  no  1º  (primeiro)  dia  útl  do  mês,
através do Sistema Ajuri (www.ajuri.am.gov.br)

 As  solicitações  de  materiais  permanentes  são  analisadas  pela  Gerência  de
Patrimônio  e  Almoxarifado  e  validadas  pela  Diretoria  Administratva,
obedecendo critérios de depreciação (vida útl do bem). Ex: Mesa – 10 anos

 As solicitações de equipamentos de informátca são analisadas e validadas pelo
CTI, obedecendo critérios de depreciação do bem e laudo técnico.

5. DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E BENS PATRIMONIAIS  

http://www.ajuri.am.gov.br/
http://www.ajuri.am.gov.br/index.php/authentications/indextabelasbasicas
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 Os materiais  de consumo serão enviados as Unidades/Núcleo por  demanda
empurrada seguindo o cronograma estabelecido pela Gerência de Patrimônio e
Almoxarifado.

 As entregas deverão feitas obedecendo o seguinte cronograma:
 Quarta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Norte e Leste
 Sexta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Oeste, Sul e Centro Sul 

 Os  materiais  permanentes serão  enviados  as  Unidades/Núcleo  seguindo  o
cronograma estabelecido pela Gerência de Patrimônio e Almoxarifado.

 As entregas deverão feitas obedecendo o seguinte cronograma:
 Quarta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Norte e Leste
 Sexta Feira – Unidades localizadas nas Zonas Oeste, Sul e Centro Sul 

 A  Gerência  de  Patrimônio  e  Almoxarifado  precederá  a  entrega  do  material
observando a  conferência  fsica  e  assinatura  do Termo de  Responsabilidade
pelo  Gerente  da  Unidade  Descentralizada  /  Núcleos  e  nos  setores  da  Sede
Administratva.

 Os servidores investdos em Função de Chefa e Direção têm responsabilidade
pelo  acervo  patrimonial  da  sua  unidade/núcleo/setor,  sem  prejuízo  da
responsabilidade imediata do servidor, usuário fnal. (Assinar e carimbar)

 Os bens patrimoniais de uso exclusivo do Defensor Público, no ato da entrega
e  prévia  conferência  fsica,  o  membro  deve  assinar  o  Termo  de
Responsabilidade.

 Material Permanente – Quando houver necessidade deverá ser solicitado por 
meio de memorando endereçado a Diretoria Administratva.

 Solicitar cadastro de material caso não esteja disponível no sistema.
  Especifcar o item desejado e enviar para gpa@defensoria.am.gov.br

mailto:gpa@defensoria.am.gov.br
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