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1. Introdução 

A norma vigente que regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo é o Decreto Estadual nº 

45.242, de 11 de dezembro de 2009. O controle e a gestão dos materiais adquiridos 

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais ou de posse 

deles são realizados, por determinação legal, pelo Sistema Integrado de 

Administração de Material e Serviço –SIAD, regido pelo Decreto nº 45.018, de 20 de 

janeiro de 2009.  

Tal sistema é composto por vários módulos, sendo integrado parcialmente com o 

Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e outros sistemas corporativos 

do Estado, o que permite controlar o ciclo dos materiais e serviços desde a requisição 

até o momento em que os materiais de consumo são distribuídos, os bens 

patrimoniais baixados no Módulo Material Permanente e os serviços contratados 

realizados. 

O inventário corresponde ao conjunto específico de ações de controle para verificação 

dos materiais pertencentes ao ativo permanente, em uso ou estocados, e dos 

materiais de consumo em almoxarifado ou equivalente. Uma das modalidades de 

inventário é o inventário anual destinado a comprovar a quantidade e o valor dos 

materiais de acervo existentes no órgão/entidade no encerramento de cada exercício 

financeiro. 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG desenvolveu um projeto 

para automação do processo de inventário de material permanente com o uso do 

aparelho COLETOR DE DADOS, capaz de capturar o número de patrimônio através 

do código de barras impresso na plaqueta patrimonial. Esse processo será realizado 

por servidor ou comissão inventariante com o uso do coletor, e os dados capturados 

no levantamento in loco dos bens permanentes serão confrontados com os dados do 

SIAD na etapa final do processo.  

O Guia para a Realização de Inventário de Material Permanente por meio de 

Procedimento Informatizado criado no SIAD e com a Utilização de Coletor de Dados já 

está disponível no site da SEPLAG (www.planejamento.mg.gov.br), caminho: Gestão 

Governamental > Gestão Logística e Patrimonial > Bens Móveis > Manuais e 

Orientações. 

Para melhor orientar os órgãos e entidades sobre os relatórios que poderão ser 

gerados no SIAD com dados do levantamento físico do inventário realizado com o 

coletor de dados, a SEPLAG elaborou este guia para evidenciar os procedimentos a 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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serem executados no SIAD e apresentar quais as informações que serão obtidas com 

os relatórios. 
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2. Relatórios do Inventário com Coletor de Dados 
 

Os relatórios são documentos extraídos do SIAD com os dados das coletas efetuadas 

durante o inventário. Com estes relatórios, as comissões de inventário possuirão 

dados suficientes para elaborar os relatórios, prévio e conclusivo, determinados pelo 

decreto de encerramento de exercício; e para tomar as medidas cabíveis para acerto 

da carga patrimonial. O modelo de relatório conclusivo de materiais permanentes está 

disponível do site da SEPLAG. 

É possível solicitar dois tipos de relatório referente ao inventário: da comissão e do 

órgão. No caso do relatório da comissão, ainda há a possibilidade de filtrar entre: 

Todas as Unidades da Lista da Comissão ou uma Unidade da Lista. Já para o relatório 

do órgão, não há filtro, pois o relatório trará todos os dados do inventário efetuado com 

o coletor de dados. 

Por não ser obrigatório o uso do coletor de dados em todas as unidades dos 

órgãos/entidades, é essencial que seja feito um tratamento dos dados obtidos do 

inventário com coletor de dados e do realizado com a lista impressa. Desta forma, 

inicialmente, as comissões de inventário deverão considerar os dados dos dois 

procedimentos de inventário adotados para o ano de 2012. 

Para solicitar os relatórios, o usuário deverá atentar-se para as mesmas regras de 

acesso à rotina do Inventário com o Coletor de Dados e ao Portal de Compras. Sendo 

assim, se a estratégia adotada for a centralizada, em que a comissão central executa 

todos os procedimentos no SIAD e Portal de Compras, usuário com perfil 90607 

INVENTÁRIO COLETOR DE DADOS – COMISSÃO CENTRAL, acessando com a 

unidade principal de almoxarifado irá solicitar o relatório da comissão central e demais 

subcomissões, se houver. 

Já, se estratégia adotada for a descentralizada, usuário com perfil 90608 

INVENTÁRIO COLETOR DE DADOS - SUBCOMISSÃO, acessando pela unidade de 

almoxarifado secundária de patrimônio, irá solicitar o relatório da sua subcomissão.  

No Portal de Compras, o acesso depende do procedimento específico (d74) liberado 

para o usuário e para a unidade responsável da comissão. Por fim, no caso do 

relatório do órgão, apenas usuário com perfil 90607 INVENTÁRIO COLETOR DE 

DADOS – COMISSÃO CENTRAL poderá solicitar. 

A seguir, serão destacados os passos a serem executados para solicitação do 

relatório da comissão e do órgão. 
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2.1. Relatório da Comissão 
 

Para solicitar relatório da comissão, usuário deverá efetuar os passos a seguir: 

 Acessará o Módulo Material Permanente – Patrimônio do SIAD com a 

unidade processadora da comissão central ou da subcomissão; 

 

 MENU principal do sistema SIAD: selecione a opção Material Permanente – 

Patrimônio; 
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 MENU principal do Módulo Material Permanente: digite o número 

correspondente a Inventario com Coletor de Dados no campo Opção  e tecle 

<Enter>. 

 

 

 O sistema exibirá a tela “Inventario com Coletor de Dados”. Inicialmente, só há a 

opção Inventário Anual. Digite o número correspondente a Inventário Anual no 

campo Opção e tecle <Enter>. 
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 O sistema exibirá a tela “Inventario Anual”. Digite o número correspondente a 

Relatórios no campo Opção e tecle <Enter>. 

 

 

 O sistema exibirá a tela “Relatórios”. Digite o número correspondente a Da 

Comissão no campo Opção e tecle <Enter>. 

 

 

 O sistema exibirá a tela “Relatório Detalhada de Bens – Coletor de Dados”. 

Usuário deverá preencher os seguintes campos: ano e número do inventário 
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(Ano/Sequencial) e número da comissão. Selecionar um dos filtros de Bens da 

Unidade: Todas as Unidades da Lista da Comissão ou Unidade da lista. Para o 

exemplo abaixo, o filtro selecionado foi Todas as Unidades da Lista da 

Comissão. 

 

 

 Na tela seguinte, confirme a geração do relatório informando “S”, no campo 

Confirma relatório e tecle <Enter>.  
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 O sistema exibirá na tela a mensagem Relatório solicitado com sucesso. 

Aguarde processamento, confirmando o procedimento. 

 

Obs.: a mensagem “Relatório solicitado com sucesso. Aguarde processamento.” 

apenas indica que a geração do relatório levará um tempo para ser processado. Não 

sendo necessário aguardar nesta tela. 

 

Para o exemplo abaixo, o filtro selecionado foi Unidade da Lista e usuário irá 

preencher o campo com uma unidade que faz parte da Lista da comissão informada. 
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 Na tela seguinte, confirme a geração do relatório informando “S”, no campo 

Confirma relatório e tecle <Enter>.  

 

 

 O sistema exibirá na tela a mensagem Relatório solicitado com sucesso. 

Aguarde processamento, confirmando o procedimento. 

 

Obs.: a mensagem “Relatório solicitado com sucesso. Aguarde processamento.” 

apenas indica que a geração do relatório levará um tempo para ser processado. Não 

sendo necessário aguardar nesta tela. 
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É importante destacar que, no caso do filtro Unidade da Lista, é necessário solicitar no 

SIAD o relatório de determinada unidade e ir ao Portal de Compras fazer o download 

para solicitar relatório de outra unidade da Lista, pois o segundo relatório solicitado 

substitui o primeiro.  

 

Para efetuar o download dos relatórios, usuário deverá acessar o Portal de Compras: 

www.compras.mg.gov.br. Clicar no ACESSO RÁPIDO > SIAD – Coletor de dados 

 

 Na tela seguinte, preencher os campos: usuário, senha e unidade responsável; 

e, selecionar o ano (sistema traz o ano corrente, sendo possível alterá-lo para 

anos anteriores).  

http://www.compras.mg.gov.br/
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 Na tela seguinte, clicar em relatórios. 
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 Na tela seguinte, usuário irá selecionar Inventário/Comissão para visualizar ou 

fazer o download dos relatórios.  

  

 
 
 Ao selecionar Inventário/Comissão, caso o processamento já tenha ocorrido, 

aparecerá ao lado do REL. INVENTARIO TODAS UNIDADES ou REL. 

INVENTARIO DE UMA UNIDADE as opções: Visualizar e Download.  
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 Usuário deverá fazer o download dos relatórios e salvá-los em pasta específica. 

Para imprimir estes relatórios, cujo download foi feito do Portal de Compras, 

usuário deverá seguir os seguintes passos: 

o selecionar o arquivo em .txt com o botão direito do mouse; 

o selecionar Abrir com; 

o selecionar Internet Explorer. 

 

2.1.1. Da unidade administrativa 
 

Será apresentado abaixo o relatório da comissão por unidade administrativa e os 

dados contemplados neste. 

Para exemplificação, os dados correspondem ao inventário da unidade administrativa 

1411005 da Secretaria de Estado de Turismo, referente ao inventário 04/2012 da 

comissão 001 (obs: dados de teste do ambiente de homologação). 
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No cabeçalho, o relatório apresenta os seguintes dados: 

 INVENTÁRIO: número do inventário (ano/número); 

 COMISSÃO DE INVENTÁRIO: número da comissão de inventário; 

 ÓRGÃO: código e descrição do órgão; 

 UNIDADE INVENTARIADA: código da unidade administrativa inventariada; 

 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: nome do servidor responsável pela carga 

patrimonial desta unidade no órgão/entidade. 
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Já os dados referentes ao levantamento físico são: 

 SEQUENCIAL: indica quantidade de dados do relatório; 

 PATRIMÔNIO: número de patrimônio constante no SIAD ou número de 

identificação de bem sem plaqueta (ex.: SPLAQ108); 

 DESCRIÇÃO DO BEM NO SIAD: descrição do bem constante no SIAD (se o 

bem estiver cadastrado na base de dados do SIAD) ou descrição do bem 

digitada no coletor, quando foi inserido dado de um bem que não fazia parte da 

lista e não está cadastrado na base de dados do SIAD;   

 CÓDIGO UNID. SIAD INVENT: código da unidade do SIAD em que o bem está 

cadastrado, tendo como base o arquivo INVENT.txt gerado na etapa de envio 

da Lista ao Portal de Compras para a comissão selecionada; 

 BEM LOCALIZADO NA UNIDADE INVENTARIADA?:  

o SIM: o bem foi localizado na unidade selecionada como filtro, no caso 

na unidade 1411005; 

o NÃO: o bem não foi localizado na unidade selecionada como filtro, no 

caso na unidade 1411005; 

 CÓDIGO UNID. COLETA: código da unidade em que o bem foi efetivamente 

localizado; 

 CÓDIGO UNID. ORIGEM: código da unidade de origem do bem, caso o 

mesmo esteja cadastrado no SIAD (este código aparece apenas se o bem 

pertencer a uma unidade do órgão que não faz parte da lista ou pertence a 

outro órgão); 

 SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO (possíveis situações): 

o BEM DA UNID: bem de determinada unidade localizado nela mesma; 

 Ex: patrimônio X pertence a unidade 1411005 e foi localizado na 

unidade 1411005.  

o BEM EM OUTRA UNID. LISTA: bem pertence à unidade selecionada 

como filtro, mas foi localizado em outra unidade da Lista (constante no 

arquivo INVENT.txt que está no coletor); 

 Ex.: patrimônio Y, que pertence à unidade 1411005, mas foi 

localizado em outra unidade – por exemplo, 1411006. 

o BEM DE OUTRA UNID. LISTA: bem pertence à outra unidade da Lista 

(arquivo INVENT.txt), mas foi localizado na unidade selecionada como 

filtro; 
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 Ex.: patrimônio Z, que pertence à unidade 1411001, mas foi 

localizado na unidade selecionada como filtro 1411005. 

o BEM DE OUTRA UNID. ORGAO: bem inventariado na unidade 

selecionada como filtro, que não faz parte da Lista, mas pertence a uma 

unidade administrativa do órgão; 

  Ex.: patrimônio W, que pertence a uma unidade que não faz 

parte da Lista da comissão, e foi localizado na unidade 

selecionada como filtro 1411005. 

o BEM PLAQUETA N/ IDENTIF: bem inventariado na unidade, com 

identificação de número de patrimônio ou placa de veículo ou número 

de série, que não faz parte da Lista e não foi localizado na base de 

dados do SIAD;  

o BEM SEM PLAQUETA: bem inventariado na unidade selecionada como 

filtro e foi incluído como sem plaqueta; 

o BEM DE OUTRO ORGAO: bem inventariado na unidade selecionada 

como filtro, mas pertence a uma unidade administrativa de outro órgão. 

 Ex.: patrimônio B, pertence ao órgão 1450, mas foi localizado na 

unidade selecionada como filtro 1411005. 

o --------- : bem não foi coletado. 

 ESTADO CONSERVAÇÃO SIAD: corresponde ao estado de conservação do 

bem registrado no SIAD, obtido do espelho do inventário ou da base de dados 

do SIAD, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 ESTADO CONSERVAÇÃO COLETA: estado de conservação do bem 

selecionado durante a coleta, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO:  

o CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD está de acordo com a 

descrição do bem encontrado na coleta em campo; 
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o NÃO CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD não está de 

acordo com o bem encontrado na coleta em campo; 

o A CONFERIR: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no 

arquivo, a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem 

consta na base de dados do SIAD, sendo necessário conferir a 

descrição digitada com a constante no sistema; 

o INSERIDA: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no arquivo, 

a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem não consta 

na base de dados do SIAD; 

o -------- : bem não foi coletado. 

 DESCRIÇÃO COLETA: se a situação da descrição for NÃO CONFERE, A 

CONFERIR ou INSERIDA, este campo trará a descrição digitada. 

 OBSERVAÇÕES: caso tenha sido digitada alguma observação, este campo 

trará a observação digitada. 

 

 

2.1.2. De Todas as Unidades Administrativas 
 

Será apresentado abaixo o relatório da comissão com todas as unidades 

administrativas e os dados contemplados neste. 

Para exemplificação, os dados correspondem ao inventário da comissão 001 da 

Secretaria de Estado de Turismo, referente ao inventário 04/2012 (obs: dados de teste 

do ambiente de homologação). 
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No cabeçalho, o relatório apresenta os seguintes dados: 

 ÓRGÃO: código e descrição do órgão; 

 INVENTÁRIO: número do inventário (ano/número); 

 COMISSÃO DE INVENTÁRIO: número da comissão de inventário; 

 

Já os dados referentes ao levantamento físico são: 

 SEQUENCIAL: indica quantidade de dados do relatório, sendo que o 

sequencial é fragmentado por unidade administrativa; 

 PATRIMÔNIO: número de patrimônio constante no SIAD ou número de 

identificação de bem sem plaqueta (ex.: SPLAQ108); 

 DESCRIÇÃO DO BEM NO SIAD: descrição do bem constante no SIAD (se o 

bem estiver cadastrado na base de dados do SIAD) ou descrição do bem 

digitada no coletor, quando foi inserido dado de um bem que não fazia parte da 

lista e não está cadastrado na base de dados do SIAD;   

 CÓDIGO UNID. SIAD INVENT: código da unidade do SIAD em que o bem está 

cadastrado, tendo como base o arquivo INVENT.txt gerado na etapa de envio 

da Lista ao Portal de Compras para a comissão selecionada.  

 BEM LOCALIZADO NA COMISSAO?:  

o SIM: o bem foi localizado pela comissão; 

o NÃO: o bem não foi localizado pela comissão. 
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 CÓDIGO UNID. COLETA: código da unidade em que o bem foi efetivamente 

localizado; 

 CÓDIGO UNID. ORIGEM: código da unidade de origem do bem inserido, caso 

o mesmo esteja cadastrado no SIAD (este código aparece apenas se o bem 

pertencer a uma unidade do órgão que não faz parte da lista ou pertence a 

outro órgão); 

 SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO (possíveis situações): 

o BEM DA UNID: bem de determinada unidade localizado nela mesma; 

 Ex: patrimônio 28283503 pertence a unidade 1411005 e foi 

localizado na unidade 1411005.  

o BEM EM OUTRA UNID. LISTA: bem pertence à unidade, mas foi 

localizado em outra unidade da Lista (constante no arquivo INVENT.txt 

que está no coletor); 

 Ex.: patrimônio 28287177, que pertence à unidade 1411006, 

mas foi localizado em outra unidade – por exemplo, 1411005. 

o BEM DE OUTRA UNID. ORGAO: bem inventariado em uma unidade da 

Lista, que não faz parte dela, mas pertence a uma unidade 

administrativa do órgão; 

  Ex.: patrimônio 28283929, que pertence a uma unidade que 

não faz parte da Lista da comissão1, e foi localizado em uma 

unidade da Lista 1411005. 

o BEM PLAQUETA N/ IDENTIF: bem inventariado na unidade, com 

identificação de número de patrimônio ou placa de veículo ou número 

de série, que não faz parte da Lista e não foi localizado na base de 

dados do SIAD;  

 Ex.: patrimônio 51655624 não faz parte da lista e não foi 

localizado na base de dados do SIAD, logo não tem código 

unidade SIAD INVENT e nem código unidade origem. 

o BEM SEM PLAQUETA: bem inventariado em uma unidade da Lista da 

comissão e foi incluído como sem plaqueta; 

 Ex.: SPLAQ108 - bem inserido como SEM PLAQUETA. 

o BEM DE OUTRO ORGAO: bem inventariado em uma unidade da Lista 

da comissão, mas pertence a uma unidade administrativa de outro 

órgão. 

                                                 
1
 Neste caso, aparecerá código de unidade de origem. 
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 Ex.: patrimônio 29587328, pertence ao órgão 1190, mas foi 

localizado na unidade 1411007. 

o --------- : bem não foi coletado. 

 ESTADO CONSERVAÇÃO SIAD: corresponde ao estado de conservação do 

bem registrado no SIAD, obtido do espelho do inventário ou da base de dados 

do SIAD, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 ESTADO CONSERVAÇÃO COLETA: estado de conservação do bem 

selecionado durante a coleta, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO:  

o CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD está de acordo com a 

descrição do bem encontrado na coleta em campo; 

o NÃO CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD não está de 

acordo com o bem encontrado na coleta em campo; 

o A CONFERIR: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no 

arquivo, a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem 

consta na base de dados do SIAD, sendo necessário conferir a 

descrição digitada com a constante no sistema; 

o INSERIDA: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no arquivo, 

a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem não consta 

na base de dados do SIAD; 

o -------- : bem não foi coletado. 

 DESCRIÇÃO COLETA: se a situação da descrição for NÃO CONFERE, A 

CONFERIR ou INSERIDA, este campo trará a descrição digitada. 

 OBSERVAÇÕES: caso tenha sido digitada alguma observação, este campo 

trará a observação digitada. 
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2.2. Relatório do Órgão 
 

Para solicitar relatório do órgão, usuário deverá efetuar os passos a seguir: 

 Acessará o Módulo Material Permanente – Patrimônio do SIAD com a 

unidade processadora da comissão central; 

 

 MENU principal do sistema SIAD: selecione a opção Material Permanente – 

Patrimônio; 
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 MENU principal do Módulo Material Permanente: digite o número 

correspondente a Inventario com Coletor de Dados no campo Opção  e tecle 

<Enter>. 

 

 

 O sistema exibirá a tela “Inventario com Coletor de Dados”. Inicialmente, só há a 

opção Inventário Anual. Digite o número correspondente a Inventário Anual no 

campo Opção e tecle <Enter>. 
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 O sistema exibirá a tela “Inventario Anual”. Digite o número correspondente a 

Relatórios no campo Opção e tecle <Enter>. 

 

 

 O sistema exibirá a tela “Relatórios”. Digite o número correspondente a Do 

Orgao no campo Opção e tecle <Enter>. 
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 O sistema exibirá a tela “Arquivo Detalhado de Bens do Orgao – Coletor de 

Dados”. Usuário deverá preencher os campos: ano e número do inventário 

(Ano/Sequencial).  

 

 Na tela seguinte, confirme a geração do relatório informando “S”, no campo 

Confirma gerar arquivo? e tecle <Enter>.  

 

 

 O sistema exibirá na tela a mensagem Relatório solicitado com sucesso. 

Aguarde processamento, confirmando o procedimento. 
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Obs.: a mensagem “Relatório solicitado com sucesso. Aguarde processamento.” 

apenas indica que a geração do relatório levará um tempo para ser processado. Não 

sendo necessário aguardar nesta tela. 

 

Para efetuar o download dos relatórios, usuário deverá acessar o Portal de Compras: 

www.compras.mg.gov.br. Clicar no ACESSO RÁPIDO > SIAD – Coletor de dados 

 

http://www.compras.mg.gov.br/


30 

 

 Na tela seguinte, preencher os campos: usuário, senha e unidade responsável; 

e, selecionar o ano (sistema traz o ano corrente, sendo possível alterá-lo para 

anos anteriores).  

 

 Na tela seguinte, clicar em relatórios. 
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 Na tela seguinte, usuário irá selecionar Inventário/Comissão para visualizar ou 

fazer o download dos relatórios.  

  

 
 No caso do relatório do órgão, usuário membro da comissão central deverá 

selecionar Inventario/Comissão que tenha o número da comissão igual a 999, 

logo a formatação será Ano/Inventário-999.  

 
 



32 

 

 Ao selecionar Inventário/Comissão, caso o processamento já tenha ocorrido, 

aparecerá ao lado do ARQUIVO DE INVENTARIO DO ORGAO as opções: 

Visualizar e Download.  

 

 Usuário deverá fazer o download do arquivo e salvá-lo em pasta específica. Este 

arquivo não será impresso. Será utilizado para obter os dados para elaborar o 

relatório, conforme modelo disponibilizado. Para isso, o usuário irá  importar 

estes dados para o excel para efetuar o tratamento. 

 

 

 

Os dados deste arquivo estão separados por “|” para que sejam levados para o Excel 

e trabalhados para elaboração do relatório conclusivo, conforme modelo 

disponibilizado pela SEPLAG no site. Sendo assim, o servidor irá realizar os seguintes 

passos: 

 Abrir o Excel; 

 Selecionar dados; 
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 Clicar em De Texto, em Obter Dados Externos; 

 

   

 Aparecerá caixa para servidor Importar arquivo de texto; 

 Deverá procurar a pasta em que o arquivo com os dados do inventário do 

órgão está para importar; 
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 Na pasta em que se encontra o arquivo, selecioná-lo; 

 

 Ao selecionar o arquivo, aparecerá caixa de Assistente de importação de texto 

– etapa 1 de 3: 

 
o Selecionar na etapa 1 – Delimitado; 

o Clicar em Avançar >; 
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 Na etapa 2 de 3: 

o Desmarcar Tabulação; 

o Marcar Outros; 

o Preencher o        com |; 

o Clicar em Avançar >. 

 
 
 

 Na etapa 3 de 3: 

o Deixar marcado Geral; 

o Clicar em Concluir.  
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 Por fim, aparecerá a pergunta de onde o servidor deseja colocar os dados. 

Basta selecionar a primeira célula e clicar OK. 

 
 

 Aparecerão os dados nas colunas que auxiliaram na elaboração do relatório 

conclusivo. Os itens incluídos, que não foram encontrados na base de dados 

do SIAD, não terão alguns dados, dentre eles: elemento-item de despesa e 

valor.  
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Os dados apresentados nos arquivos são: 
 
 

 ÓRGÃO: código do órgão; 

 INVENTÁRIO: ano/número do inventário; 

 NÚMERO DO PATRIMÔNIO: número do patrimônio ou número de 

identificação de bem sem plaqueta; 

 DESCRIÇÃO DO MATERIAL: descrição do item de material ou descrição 

informada no coletor, quando situação de descrição for INSERIDA ou A 

CONFERIR;  

 PLACA: placa de veículo; 

 SÉRIE: número de série, se houver; 

 ELEMENTO-ITEM DA DESPESA: código do elemento-item de despesa; 

 VALOR DO BEM: valor do bem registrado no SIAD, no caso dos bens incluídos 

não haverá valor do bem; 

 TIPO DE BEM: tipo de bem conforme dados do SIAD (próprio, próprio - cessão 

de uso, próprio – permissão de uso, dentre outros); 

 DESTINAÇÃO: destinação conforme dados do SIAD (em uso, estocado, dentre 

outros) 

 TIPO DE PLAQUETA: tipo de plaqueta conforme dados do SIAD (código de 

barras, sensível a plaqueta); 

 UNIDADE SIAD INVENT: código da unidade do SIAD em que o bem está 

cadastrado, tendo como base os arquivos INVENT.txt gerados na etapa de 

envio da Lista ao Portal de Compras.  

 LOCALIZADO NO ÓRGÃO?: 

o SIM: bem foi localizado no órgão por comissão de inventário; 

o NÃO: bem não foi localizado no órgão por comissão de inventário; 

 UNIDADE DA COLETA: código da unidade em que o bem foi efetivamente 

localizado; 

 UNIDADE ORIGEM: código da unidade de origem do bem inserido, caso o 

mesmo esteja cadastrado no SIAD (este código aparece apenas se o bem 

pertencer a uma unidade do órgão que não faz parte da(s) lista(s) do inventário 

ou pertence a outro órgão); 

 ÓRGÃO ORIGEM: código do órgão referente à unidade de origem, caso seja 

de outro órgão; 

 SITUAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO (possíveis situações):  
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o BEM DA UNID: bem pertence a uma unidade do espelho2 do inventário 

e foi localizado nela; 

o BEM EM OUTRA UNID. DO ÓRGÃO: bem pertence a uma unidade do 

espelho do inventário, mas foi localizado em outra unidade que também 

faz parte deste espelho; 

o BEM DE OUTRA UNID. ÓRGÃO: bem inventariado em uma unidade do 

espelho do inventário, mas que pertence a uma unidade administrativa 

do órgão que não faz parte do espelho do inventário; 

o BEM DE OUTRO ÓRGÃO: bem inventariado em uma unidade do 

espelho do inventário, mas pertence a uma unidade administrativa de 

outro órgão. 

o BEM PLAQUETA N/ IDENTIF: bem inventariado em uma unidade do 

espelho do inventário, com identificação de número de patrimônio ou 

placa de veículo ou número de série, e não foi localizado na base de 

dados do SIAD;  

o BEM SEM PLAQUETA: bem inventariado em uma unidade do espelho 

do inventário e foi incluído como sem plaqueta; 

o NÃO LOCALIZADO: bem não foi localizado. 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO SIAD: corresponde ao estado de conservação 

do bem registrado no SIAD, obtido do espelho do inventário ou da base de 

dados do SIAD, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA COLETA: estado de conservação do bem 

selecionado durante a coleta, podendo ser: 

o NOVO; 

o BOM; 

o REGULAR; 

o PÉSSIMO; 

o SUCATA. 

 SITUAÇÃO DA DESCRIÇÃO (possíveis situações): 

                                                 
2
 Espelho do inventário: rol de unidades que fizeram parte da(s) Lista(s) do inventário com coletor de 

dados. 
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o CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD está de acordo com a 

descrição do bem encontrado na coleta em campo; 

o NÃO CONFERE: quando a descrição do bem no SIAD não está de 

acordo com o bem encontrado na coleta em campo; 

o A CONFERIR: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no 

arquivo, a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem 

consta na base de dados do SIAD, sendo necessário conferir a 

descrição digitada com a constante no sistema; 

o INSERIDA: quando o bem foi inserido, isto é, não constava no arquivo, 

a descrição foi digitada pelo membro da comissão e o bem não consta 

na base de dados do SIAD; 

o                : bem não foi coletado. 

 DESCRIÇÃO DA COLETA: se a situação da descrição for NÃO CONFERE, A 

CONFERIR ou INSERIDA, este campo trará a descrição digitada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


