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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 39/2005 

ASSUNTO: Material de Consumo - Consulta das movimentações de um item de material 

 

Prezados Srs., 

As consultas no módulo Material de Consumo contam agora com a opção de histórico das 

movimentações de um item de material em um determinado período.  

 

Com essa implementação os usuários poderão acompanhar a qualquer momento quais 

foram os documentos de entrada e saída que continham um determinado item de material 

com seus respectivos valores e quantidades. 

 

A rotina está disponível dentro da opção 05. Consultas; 

REMETENTE: 



 

Depois em 08. Consulta movimentações de um material; 

 

O usuário deverá informar o número da unidade almoxarifado, o código do item de 

material, selecionar a unidade de distribuição, o convenio (se houver) e o período; 



 

Caso o item de material esteja vinculado a mais de um elemento item de despesa o 

sistema irá apresentar as opções para seleção; 

 

Da mesma forma ocorre com a unidade de distribuição, basta apertar a tecla PF1 para 

selecioná-la; 



 

Na escolha do período para exibição dos documentos o sistema aceita um intervalo de, no 

máximo, 30 dias; 

 

Serão apresentados todos os documentos com data de contabilização no sistema no 

intervalo informado acima, bem como os seus tipos, números, situação, quantitativo e 

valor do item de material.  

 

Para rolar a tela entres os diversos documentos basta apertar as teclas PF7 e PF8.  

 

No total (valor) de entradas e saídas não  são computados os documentos estornados ou 

cancelados.  



 

É possível também obter um resumo totalizador dos principais documentos para o item de 

material. Para tanto apertar a tecla PF5 na tela acima, 

 

As quantidades, valores e totais se referem somente ao item de material escolhido. Os 

documentos apresentados podem conter outros itens de material.  

 

Verificar a liberação de procedimento junto ao Administrador de Segurança da unidade. 

 

Atenciosamente, 

Maria José de Almeida Clementino 
Coordenadora Geral do SIAD 
 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2005.   



 


