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COMUNICADO SIAD 15/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Envio de e-mail ao requisitante de material. 

 

Prezados Srs., 

 

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

órgãos/entidades adotarem, na gestão de estoque, a opção de envio de e-mail ao 

requisitante de material. 

 

Com esta nova implementação, o sistema emitirá um e-mail para o requisitante assim que 

o respectivo pedido for atendido, disponibilizando a informação de maneira ágil.  A 

solicitação também objetiva conscientizar o solicitante sobre a importância de conferir a 

quantidade atendida com a quantidade efetivamente recebida. 

 

Para ativar essa nova função, a unidade gerencial principal de almoxarifado deverá 

acessar no menu do módulo Material de Consumo a opção 07 – Parâmetros; 

 

REMETENTE: 



 

  

Acessar opção 5 – Envia e-mail de aviso para atendimentos; 

 

 

E informar “S” teclando “Pf5” para confirmar; 



 

IMPORTANTE 

- Essa função só pode ser ativada por uma unidade gerencial de almoxarifado; 

- O e-mail será enviado para a unidade solicitante; 

- O endereço de e-mail do destinatário é o que está informado no cadastro da unidade 

administrativa no módulo de “Órgãos e Entidades”; 

- Assinalando a opção “s”, diariamente de segunda a sexta-feira, no horário entre 18:00 e 

19:00hs, será gerada uma rotina com os dados do solicitante e nº. do documento atendido 

e enviado para cada endereço de e-mail.  Essa rotina é automática, não exigindo nenhuma 

informação adicional do requisitante; 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2006.   

 
 


