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COMUNICADO SIAD 40/2005 

ASSUNTO: Material de Consumo – Materiais estocáveis e não estocáveis 

 

Prezados Srs., 

O módulo Material de Consumo do SIAD foi alterado para atender aos casos em que 

materiais adquiridos não sofrerão controle no estoque.  

 

A entrada do documento referente à nota fiscal no sistema continuará a ser feita da 

mesma forma, independente se os itens de material serão estocados ou não.  

 

Os materiais contam com um indicador específico no Catálogo de Materiais e Serviços 

para atender a essa possibilidade. Esses indicadores valem para todos os itens daquele 

material, são eles: 

 

1 – Estocável? “S” (SIM): Os itens de material obrigatoriamente sofrerão controle no 

estoque, ou seja, ao confirmar a inclusão da nota fiscal, estes itens serão 

automaticamente incluídos no estoque e irão constar no inventário.  

 

REMETENTE: 



 

2 – Estocável? “N” (NÃO): Os itens de material não sofrerão controle no estoque. Sendo 

assim, os mesmos irão constar no documento de entrada, mas não serão gravados no 

estoque. Há a contabilização no balanço físico-financeiro, porem o sistema registra 

automaticamente a entrada  e a saída  na confirmação da inclusão da nota fiscal, não 

sendo necessário efetuar requisição. Os materiais que apresentam esse indicador são 

comprados, na maioria dos casos, para consumo imediato.  

 

3 – Estocável? M (MISTO): Os materiais com esse indicador podem ser ou não 

estocados. Essa definição será feita pelo gestor do Almoxarifado no momento da inclusão 

da nota fiscal no módulo material de consumo. Ex. Os combustíveis para alguns órgãos 

podem ser utilizados para consumo imediato e para outros há estoque desses materiais.  



 

 

ENTRADA DA NOTA FISCAL NO MÓDULO MATERIAL DE CONSUM O 

 

O registro da nota fiscal no módulo Material de Consumo será feito normalmente, tanto 

para compra orçamentária quanto restos a pagar. Devem ser incluídos todos os itens 

constantes da nota fiscal; 

 

No exemplo a seguir será incluída uma nota fiscal com os itens dos três materiais já 

citados acima: 

Item 1 (Gasolina): Como este material está com o indicador “S” para estocável no 

catálogo, o sistema irá gravar automaticamente no estoque, sem nenhuma interferência do 



usuário; 

 

Item 2 (Graxa): Quando um material está com o indicador “N” para estocável o sistema, 

no momento da inclusão do item na nota fiscal irá alertar os usuário na antes de dar 

prosseguimento (basta apertar a tecla “enter”); 

 

O item de material irá constar no documento no sistema, mas não em estoque.  



 

Item 3 (Feijão): Este material por estar com o indicador “M” para estocável, no momento 

da inclusão do item no documento o sistema irá apresentar uma pergunta; 

 

Ao digitar “S” o sistema irá registrar o material no estoque no momento da confirmação da 

inclusão da nota fiscal. Se for digitado “N” o material permanecerá apenas no documento, 

não havendo o registro em estoque.  

  

 



 

 

CONSULTA AO ESPELHO DO DOCUMENTO 

 

Na consulta ao espelho do documento, para cada item de material o sistema irá 

apresentar se o material foi estocado ou não; 

 



 

 

 

IMPORTANTE 

 

- Os exemplos acima são meramente ilustrativos. Os indicadores dos materiais 

apresentados não refletem necessariamente a situação deles no Catalogo de Materiais e 

Serviços do SIAD 

 

- Qualquer dúvida quanto aos procedimentos entrar em contato com o Atendimento SIAD.   



 

 

Atenciosamente, 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2005.   

 


