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COMUNICADO SIAD 16/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Alteração na consulta de item no estoque – Última 

compra e valor unitário médio 

 

Prezados Srs., 

 

Está disponível no módulo Material Consumo – Estoque, uma nova implementação na 

consulta de item no estoque. Esta nova implementação permite ao usuário verificar as 

informações da última nota fiscal em que o item foi adquirido, além do valor unitário médio 

para o item no estoque. Foi implementada também uma rotina de hierarquia de unidades, 

que permite unidades superiores consultarem estoques de suas unidades subordinadas.  

 

Para verificar essa nova consulta acesse, no menu principal do módulo de Material 

Consumo, a opção 05 – Consulta; 

REMETENTE: 



 

Informe 2 – Estoque ; 

 

Digite os dados do item. Caso a consulta seja efetuada com uma unidade processadora 

que não é a Gerencial Principal de Consumo do órgão/entidade, o campo de 

preenchimento da unidade de almoxarifado estará bloqueado, conforme tela abaixo; 



 

Se a unidade processadora for a unidade Gerencial de Consumo o campo da unidade de 

almoxarifado estará aberto para a consulta a qualquer unidade de estoque subordinada a 

ela, conforme tela abaixo; 

 

Após informar os dados do item a ser consultado, o sistema exibirá a tela de consulta. É 

possível visualizar nessa tela, além das informações habituais, o valor unitário médio do 

item.  

Campo bloqueado . Unidade 
Operacional de almoxarifado 

Campo aberto. Unidade 
Gerencial de Consumo. 
 



 

Para consultar os dados sobre a ultima compra (último documento de entrada de nota 

fiscal, 215 ou 216, para a unidade) tecle “F10” ; 

Após teclar “f10” o sistema exibirá consulta conforme tela abaixo; 

 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2006. 

 


