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Prezado Servidor, 

 

Considerando as possíveis conversões de Unidades Contábeis/Executoras que ocorrem no 

começo de cada exercício, os módulos do SIAD disponibilizados no Portal de Compras, foram 

alterados de forma que, a cada conversão realizada no SIAFI/MG, esta será automaticamente 

refletida no SIAD para Processos de Compras em execução e respectivos pedidos. 

 

Com isso, caso algum Órgão ou Entidade transfira a execução de determinada Unidade 

Orçamentária e Contábil/Executora para uma outra mediante procedimento adotado junto ao 

SIAFI/MG, o Portal de compras converterá automaticamente as informações referentes a contábeis 

e/ou orçamentárias, em todos os pedidos ou pedidos de alteração contratual, contratos e 

empenhos vinculados a uma unidade alterada. 

 

Estas alterações constarão no histórico de cada um dos itens alterados e poderão ser consultadas 

a qualquer momento, bastando para isso que o usuário efetue a consulta do 

pedido/contrato/empenho desejado. 

 

Somente serão convertidas, automaticamente, as Unidades Orçamentárias e Contábeis/Executoras 

dos pedidos ou pedidos de alteração contratual cujos processos de compras atendam aos 

seguintes critérios: 

 

Caso a Unidade Contábil/Executora de destino da conversão já possua empenhos com mesmo 

numero daqueles da unidade de origem, os empenhos serão renumerados durante a conversão 

automática. Neste caso, esta alteração constará no histórico do empenho.  
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Vide a seguir um exemplo: 

 

Supondo que a unidade contábil/executora 1500001 foi convertida para a unidade 1500002 e que 

existia um empenho número “10” na antiga contábil/executora(1500001). Caso, já exista na 

contábil/executora 1500002 um empenho com o mesmo número(10), após a conversão esse 

empenho será renumerado de acordo com o seqüencial de empenhos já existentes na 

contábil/executora 1500002. 

 

 

Informações antes da conversão 

 

Informações após a conversão 

 

Contábil/executora  

 

Nº do empenho  Contábil/executora  Nº do empenho  

 

1500001 

 

10 

 

1500002 

 

53 

 

 

 

 

 

Para os Processos de Compras que não estiverem Em Execução e for necessária a conversão ou 

caso seja identificado algum problema, o responsável no Órgão ou Entidade deverá entrar em 

contato com o Atendimento SIAD.  

Número atribuído de acordo com seqüencial de empenhos já 
existentes na unidade 1500002, tendo em vista que já existia 
outro empenho com o nº 10, também, nesta unidade. 


