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COMUNICADO SIAD 19/2005 

ASSUNTO: Material de consumo – Alteração na requisição de consumo e estorno de 

atendimento de requisição. 

 

Prezados Srs. 

 

Foram implementadas no Módulo Material de consumo duas alterações: 

 

1 – Requisição (Inclusão, alteração e exclusão de i tens). 

 

Na inclusão da requisição o sistema irá apresentar o primeiro item da requisição. Depois 

de preenchido o usuário deve apertar a tecla PF8 para preencher o segundo item e assim 

sucessivamente. Se necessário a tecla PF7 pode ser utilizada para voltar aos itens 

anteriores já incluídos. Para confirmar a requisição apertar a tecla PF5.  

 

REMETENTE:  



 

 



 

A alteração, inclusão e exclusão de um ou mais itens de uma requisição já cadastrada 

deve ser feita na opção 02. Altera; 

 

O procedimento de rolagem de telas (PF7 e PF8) é o mesmo da inclusão. Para excluir um 

item qualquer basta apagar os dados digitados e na confirmação (PF5) o sistema reordena 

os demais itens automaticamente. 

 

 

2 – Estorno de atendimento de requisição: Exclusão de itens 



O usuário, ao estornar uma requisição atendida deverá selecionar entre excluir o 

atendimento da requisição como um todo ou apenas de alguns itens. 

 

Acessar a opção 03. Saída de material de consumo; 

 

Depois 02.Estorna; 

 

 

E 02. Atendimento de requisição para unidade de consu mo; 



 

Indicar se o todo o atendimento da requisição será estornado ou apenas itens; 

 

Caso o usuário opte por item o sistema irá apresentar todos os itens da requisição para 

escolher, selecionar com X e confirmar. As teclas PF7 e PF8 estão disponíveis para rolar 

as telas. 
 

Atenciosamente, 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2005. 



 


