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Coordenação Geral do SIAD 
UNIDADE:  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 14/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Fechamento de Almoxarifado por período. 

 

Prezados Srs., 

 

Está disponível no módulo Material de Consumo do SIAD a possibilidade dos 

órgãos/entidades adotarem, na gestão de estoque, a opção de fechamento de 

almoxarifado por período. 

 

Esta nova implementação irá permitir que os órgãos/entidades elaborem o seu inventário 

de material de consumo com mais eficiência ou quaisquer outros levantamentos e 

apurações, pois vai evitar que os usuários façam requisição de material no período em que 

o mesmo permanecer fechado.  

 

Para habilitar a opção a unidade deverá acessar no menu do módulo Material de Consumo 

a opção 07 – Parâmetros;  

REMETENTE: 



 

Acessar opção 3 - Período de Fechamento de Almoxarifado; 

 

Informar a data de inicio e fim do fechamento do almoxarifado, no formato DD/MM/AAAA e 

teclar PF5 para confirmar; 



 

• Se a data de fechamento for informada por uma unidade de almoxarifado, o 

fechamento somente será válido para as requisições feitas para essa unidade. 

• Se a data de fechamento for informada pela Unidade Gerencial Principal de 

Consumo do órgão/entidade, o fechamento será válido para todos os almoxarifados 

subordinados a ela.  

Para consultar datas de fechamento de uma unidade, basta acessar a opção 99 –  

Consulta de Parâmetros; 

 



 

O sistema irá exibir tanto a data de fechamento do almoxarifado (Data Inicial e Final da 

liberação no Estoque) quanto a data de fechamento pela unidade Gerencial (Data da 

Gerencial de Consumo). 

 

Para liberar o almoxarifado antes do intervalo estipulado, acessar a opção 3 - Período de 

Fechamento de Almoxarifado, aparecerá a tela para i nformar a data. Deixe os  

campos das datas em branco e tecle PF5 para confirm ar;   

 

 



As unidades setoriais só poderão fechar ou liberar o seu almoxarifado após a unidade 

Gerencial de Consumo zerar o período de fechamento informado, caso haja. 

 

Enquanto os almoxarifados estiverem fechados não será possível fazer nenhum tipo de 

requisição conforme telas abaixo; 

 

Requisição de Consumo 

 

 

 



Requisição entre Almoxarifados 

 

 

IMPORTANTE 

• A Unidade Gerencial de Consumo tem prioridade sobre o período de fechamento da 

unidade de almoxarifado subordinada. Caso a Gerencial informe o período de 

fechamento, mesmo após o vencimento da data, esta terá que ser zerada para que 

a unidade de almoxarifado subordinada informe outro período. 

• Verificar liberação de procedimentos junto ao Administrador de Segurança do 

órgão/entidade. 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 18 de Agosto de 2006.   

 
 


