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COMUNICADO SIAD 08/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Empréstimo de Material Controlado 

Prezados Srs., 

No módulo Material de Consumo do SIAD foi implementada uma nova funcionalidade que 

permite o controle do empréstimo para a pessoa física, de material de uso controlado 

(colete a prova de balas, algemas, uniforme, etc.).  

Para registrar o empréstimo do(s) item (ns) acessar a opção  03 – Saída de Material de 

Consumo; 

 

REMETENTE: 



Depois 01 – Inclui; 

 

Opção 08 – Materiais Controlados; 

 

Digitar o CPF do solicitante do material controlado. Se o solicitante estiver devidamente 

cadastrado no sistema SIAD, basta digitar o CPF e teclar ENTER para que o sistema 

preencha os outros campos automaticamente. 

 



Caso o solicitante não tenha cadastro no sistema é OBRIGATÓRIO  o preenchimento dos 

campos: MASP e UNIDADE ADMINISTRATIVA A QUAL O USUÀRIO ESTÀ 

VINCULADO . 

 

Informar o item de material que será emprestado, convenio se existir e a respectiva 

quantidade entregue. Após teclar ENTER o sistema disponibilizará tela para opção 

inclusão de novos itens.  

 

Confirmar a inclusão do documento digitando “S” e teclar ENTER 



 

O sistema apresentará a tela para impressão da guia de empréstimo, com a opção para  

informar a quantidade de vias a serem impressas. Após o preenchimento dos campos tecle 

ENTER. 

 

Posteriormente o sistema informará o número do documento gerado. 

 

O material emprestado ficará reservado em estoque e não será contabilizado. Ao emitir o 



inventário o material emprestado constará em estoque. 

Para estornar o documento de empréstimo de material controlado gerado acessar a opção 

03 – Saída de Material de Consumo. 

 

Opção 02 – Estorna; 

 

Opção 08 - Materiais Controlados; 



 

Informar o número do documento a ser estornado e teclar ENTER duas vezes; 

 

Para confirmar o estorno do documento informe “S” caso contrário informe “N” e tecle 

ENTER.  

 

Para consultar os documentos de empréstimo de material controlado, acessar no menu 

principal do módulo Material de Consumo, a opção 05 – Consultas;  



 

Opção 04 – Empréstimo de Material Controlado; 

 

Indicar o filtro desejado para a pesquisa. APENAS UM  dos campos deve ser preenchido. 



 

Ao preencher o campo CPF a pesquisa será feita por solicitante 

 

A consulta pode ser ampliada para todos os documentos de empréstimo registrados por 

unidade vinculada  ou por período de solicitação . Em todas essas opções é possível 

imprimir o documento. Selecionar o documento desejado, teclar ENTER e depois teclar 

PF4. 



 

Para registrar a devolução do material controlado emprestado, acessar a opção 02 –  

Entrada de Material de Consumo ; 

 

Depois a opção 01 – Inclui Documentos; 



 

Opção 10 – Entrada de Material por Devolução ao Alm oxarifado  e selecione a opção 

Materiais de uso controlado.  

 

Obs. O Campo “MATERIAIS NÃO UTILIZADOS” deverá ser selecionado para o Almoxarife 

efetuar o aceite de um material devolvido por uma unidade de consumo requisitante.  

 

 

Preencher o campo “Documento” e teclar ENTER 



 

A devolução do material poderá ser TOTAL ou PARCIAL . Caso o solicitante já tenha 

devolvido parte do material solicitado o campo “Quantidade devolvida ” estará preenchido 

com um quantitativo. 

 

Teclar PF5 para confirmar a devolução do material. 

O sistema mostrará tela de confirmação da devolução com a opção de impressão do 

documento de devolução teclando PF4. 

 



Para consulta e impressão de todos os documentos de empréstimo acessar a opção 06 –  

Relatórios on-line 

 

Opção 14 – Saída de Materiais de Uso Controlado 

 

Informar o código da unidade de almoxarifado e o período desejado e teclar ENTER 



 

O sistema mostrará todos os documentos.  

 

Teclar PF5 para imprimir.  



 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2006.   

 
 


