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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo Material de Consumo do SIAD, uma nova funcionalidade cujo 

objetivo é bloquear, para uma ou mais Unidades de Almoxarifado, a opção para o cadastramento 

de documentos do tipo “405 – Requisição entre Almoxarifados” e documentos do tipo “408 – 

Transferência Direta entre Almoxarifados”.  

 

Esta nova funcionalidade não é de uso obrigatório e visa melhorar o fluxo de tramitação de tais 

documentos, impedindo que novos documentos sejam incluídos uma vez que exista algum outro 

documento sem o devido atendimento (aceite).  

 

Para utilizar a nova funcionalidade, a Unidade Gerencial de Consumo do órgão deve definir para 

qual(is) unidade(s) haverá o bloqueio no cadastramento de documentos dos tipos 408 e 405. 
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Na tela inicial do módulo modulo Material de consumo do Siad, digite no campo ”Opcao:” o número 

correspondente a “Parametros” e tecle <Enter>; 

 
 

Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Bloqueio de Transferência e Requisicao 

entre Almoxarifados” e tecle <Enter>;  

. 



 
Preencha o campo: “Bloquear Transferencias (408) e Requisiçoes (405) do Orgao?” com “S” e 

informe a(s) Unidade(s) de Almoxarifado que será(ão) bloqueada(s). Desejando estender a regra a 

TODAS as Unidades de Almoxarifado não informe nenhum código de unidade. No exemplo abaixo, 

foram informadas apenas duas unidades: 1501201 e 1501202; 

 

 
 

Para desistir da operação tecle “PF2 – DESISTE”. Para confirmar a operação tecle  

“PF5 – CONFIRMA”; 



Para verificar se houve o bloqueio para um almoxarifado específico, na tela de Parâmetros Gerais 

do módulo de Material de consumo, digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a 

“Consulta Parametros” e tecle <Enter>; 

 

 
 

A Unidade de Almoxarifado 1501201 possui o parâmetro referente ao “bloqueio de transferência e 

requisições entre almoxarifados” está definido como “SIM”; 

 



Após a definição do bloqueio citado anteriormente, para uma determinada unidade de 

Almoxarifado, o sistema não impedirá a inclusão de um primeiro documento, conforme exemplo a 

seguir. 

 
 

Mensagem de confirmação da operação: “Documento de Transferencia Numero 2010.000069 

gerado com sucesso”. 

 



Entretanto, se o usuário desejar incluir um segundo documento do tipo 408, por exemplo, o 

sistema apresentará a seguinte mensagem: “NCONS205 - Inclusao nao Disponivel. Unidade 

Possui Documentos Sem Aceite”. Tendo em vista que o primeiro documento cadastrado pelo 

usuário se encontra pendente (sem aceite) na unidade de destino, a inclusão do próximo 

documento não será permitida 

 
 



A inclusão do documento do tipo 405 - Requisição entre Almoxarifados também fica indisponível 

para a unidade que tem um documento aguardando aceite; 

 
 



Na transferência direta de entre almoxarifados de órgãos distintos, só após a autorização da Bolsa 

de Materiais e aceite da unidade de destino será possível incluir nova transferência para o 

almoxarifado de destino. Caso contrário ao se tentar incluir nova transferência sistema apresentará 

a seguinte mensagem: “NCONS205 - Inclusao nao Disponivel. Unidade Possui Documentos na 

Bolsa.”; 

 

 
 



Mensagem do sistema: “Documento de Transferência Numero 2010.000070 gerado com 

sucesso”; 

 
 

Não é possível incluir outra transferência para a mesma unidade enquanto não houver definição do 

documento que aguarda aceite; 

 
 


