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COMUNICADO SIAD 15/2005 

ASSUNTO: Módulo Material de Consumo – Cancelamento de análise de requisição, 

estorno de atendimento de requisições extras e lista de itens implantados. 
 

Prezados Srs. 

 

Estão disponíveis no módulo Material de Consumo do SIAD três novas funções:  

 

1 - Cancela Análise de Requisição  

 

Para cancelar uma análise de requisição, o usuário deve acessar a unidade de 

almoxarifado requisitada, posteriormente a opção 01. Requisições; 

REMETENTE:  



 

Depois 07. Cancela análise; 

 

Informar os dados solicitados na tela abaixo; 



 

E confirmar o cancelamento.  

 

Com esta nova funcionalidade a requisição retorna ao status de   

requisições novas onde a mesma poderá ser analisada novamente pelo almoxarife ou 

cancelada pelo usuário requisitante . 

 

 

2 - Estorno de Atendimento de requisição extra por unidade de estoque. 

 

Acessar a opção 03. Saída de Material de Consumo; 



 

Depois 02. Estorna; 

 

Finalmente 12. Atendimento de Requisição Extra; 



 

Informar os dados solicitados e confirmar; 

 

Quando o atendimento é estornado, a requisição extra volta para a situação de não 

analisada, podendo ser analisada novamente ou cancelada pelo usuário.  
 

3 – Lista de itens com saldo implantado 
 

Ao dar entrada em um material no estoque via Implantação de saldos, enquanto o mesmo 

não for efetivado pela opção 04. Efetiva  implantação , o valor não será acrescentado ao 

arquivo de estoque. Dessa forma, ao fazer a consulta no estoque ou pedir a emissão do 



inventário este valor não constará.  
 

Está disponível a opção 05. Lista itens  implantados  com o objetivo de o usuário conferir 

os valores digitados antes de proceder à efetivação, seja do item ou efetivação da carga 

inicial referente à  unidade de almoxarifado.  

 

 

Enquanto o item não for efetivado  o usuário poderá incluir/alterar ou excluir.  

 

Atenciosamente, 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 



Belo Horizonte, 11 de abril de 2005. 

 


