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Prezado Servidor, 

 

Foi disponibilizada no universo SIAD - Consumo - Item de Entrada de Material de Consumo no 

Armazém de Informações, campos referentes ao “Valor liquidado” e “Situação de liquidação”. 

 

Essas informações foram disponibilizadas com o intuito de auxiliar os usuários na verificação das 

notas fiscais registradas no módulo Material de Consumo e a informação se as mesmas estão 

liquidadas ou não e com isso possibilitar a conciliação com a conta de Obrigações a Liquidar do 

SIAFI/MG, tendo em vista a integração contábil entre os sistemas conforme Portaria Conjunta 

SCCG/SEF SCRLP/SEPLAG/Nº 774, de 28 de novembro de 2008, 

 

Na imagem a seguir é apresentada a localização dos novos campos que devem ser utilizados de 

forma associada aos documentos 215 (Entrada por nota fiscal) e 216 (Entrada por nota fiscal – 

restos a pagar), bem como para os seus respectivos itens. 
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a) “Valor liquidado”: apresentará no relatório o valor liquidado para os itens da nota ou para a 

nota fiscal como um todo 

b) “Situação da liquidação” que descreverá se a nota está totalmente liquidada, parcialmente 

liquidada ou não liquidada, a saber; 

 Nota Fiscal liquidada: se o montante liquidado na nota corresponder ao valor total da 

nota fiscal. 

 Nota Fiscal liquidada parcialmente: Se o montante liquidado for maior que zero e menor 

que o valor total da nota. 

 Nota fiscal não liquidada: se o montante liquidado na nota fiscal for igual a zero. 

 

Cabe destacar que no universo constam somente notas fiscais registradas a partir de 01/01/2006. 


