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COMUNICADO SIAD 44/2005 

ASSUNTO: Material de Consumo – Decreto de encerramento de exercício 2005 

 

Prezados Srs., 

Foi publicado em 28/10/2005 o Decreto 44.142/2005 que dispõe sobre o encerramento do 

exercício financeiro de 2005, para os órgãos e entidades da administração pública 

estadual. 

Considerando o disposto no Decreto informamos que, para apresentação do inventário de 

material de consumo com data base 30/11, no que diz respeito ao SIAD deverão ser 

observados o seguintes aspectos:  

O módulo Material de Consumo está passando por ajustes de forma a equilibrar as bases 

dos documentos, estoque e balanço, onde já foram acertados 90% dos registros do 

sistema referentes aos saldos de inventário e balanço constantes em novembro. 

Em decorrência dos acertos podem ocorrer, por exemplo, diferenças entre os saldos de 

inventário emitidos anteriormente e o saldo apresentado no relatório na presente data 

devido ao fato de diversos materiais estarem no estoque porem sem data de efetivação 

para aparecer no inventário. 

Caso os usuários identifiquem que os quantitativos e valores do inventário não refletem a 

posição atual do estoque físico é possível acertar os saldos para equalização e entrega do 

relatório com emissão pelo SIAD. 

Para viabilizar os acertos do inventário através de funções especiais criadas no sistema 

REMETENTE: 



com essa finalidade, o Gestor Setorial e/ou o responsável pelo almoxarifado de cada 

órgão/entidade (essa funções são de grande responsabilidade) deverão acessar no 

módulo Material de Consumo a opção 11. Funções Especiais  

 

 

 

Antes de efetuar qualquer acerto deve-se emitir o inventário e o balanço físico financeiro 

para o mês de novembro e verificar se os saldos estão equivalentes.  

 

É possível verificar também o balanço para um único item de material, para tanto acessar 

a opção 13. Consulta Balanço; 

 



 

 

O sistema irá exibir o saldo anterior, quantitativo e financeiro para o item de material, as 

entradas e saídas para o mês informado.  

 

AJUSTE DE ENTRADA E AJUSTE DE SAIDA  

 

Obs.: Esta opção, neste momento, será a mais utilizada para alteração nos quantitativos e 

valores financeiros dos itens do inventário.  

 

As alterações dos saldos do estoque, quantitativo e/ou financeiro devem ser feitas através 

dos ajustes. Para acrescentar saldo ao estoque utilizar o ajuste de entrada (tipo 298) , para 



diminuir utilizar o ajuste de saída (tipo 498) . 

 

Ao acessar as funções o usuário deverá informar se irá acertar somente o saldo financeiro 

dos itens de material ou o saldo quantitativo e financeiro; 

 

O sistema gera automaticamente o numero do documento e irá solicitar o valor total a ser 

distribuído pelos itens; 

 

Ao escolher o primeiro material deverá ser digitada a quantidade, se for o caso e o valor 

financeiro total a serem acrescidos (entrada) ou diminuídos (saída) do estoque; 



 

 

Os ajustes de entrada e saída também podem ser estornados. 

Após efetuar os procedimentos emitir o inventário e balanço físico financeiro novamente 

para conferencia. Se for constatado na verificação que o balanço apresenta divergência 

entrar em contato para correção. 

As outras funções especiais não mencionadas neste Comunicado serão tratadas em 

momento oportuno. 

 

 



IMPORTANTE 

Dúvidas e liberação de procedimentos entrar em contato no telefone 3290-4705 ou por e-

mail siad.dclsg@planejamento.mg.gov.br . 

Para as unidades que ainda não implantaram o módulo Material de Consumo o inventário 

poderá ser elaborado e entregue sem a emissão pelo SIAD, conforme procedimentos dos 

exercícios anteriores.  

Ressaltamos que as unidades que emitirem o inventário fora do SIAD deverão estar 

preparadas para utilização efetiva e total do módulo Material de Consumo a partir de 

01/01/2006.  

A maioria das funções especiais são provisórias, portanto os usuários devem aproveitar o 

momento para realizar ao ajustes necessários. 

Os problemas e erros de sistema identificados deverão ser encaminhados imediatamente 

para o Atendimento SIAD. 

Atenciosamente, 

 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2005.   

 


