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COMUNICADO SIAD 05/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Tabela de convênios e acerto de lotes 

 

Prezados Srs., 

Seguem abaixo duas implementações que entrarão em vigor a partir de 06/02/2006: 

CONVÊNIOS 

Os convênios utilizados no módulo Material de Consumo do SIAD deverão ser 

alimentados em uma tabela específica.  

Essa alteração foi necessária devido ao fato de muitos usuários estarem confundindo o 

correto preenchimento do campo, associado ao item de material, o que gerou estoque 

para diversos itens em convênios indevidos, seja por falta de informação ou digitação 

incorreta.  

Para incluir os convênios executados pelo órgão/entidade na tabela, a Unidade Gerencial 

Principal de Material de Consumo do Órgão  (definida no módulo Órgãos e Entidades do 

SIAD) deve acessar no menu principal do módulo Material de Consumo a opção 10. 

Tabela de Convenio; 

REMETENTE: 



 

Depois a opção 1. Inclusão; 

 

Informar o código ou nome do convenio e sua descrição; 



 

 

Os convênios incluídos pela unidade gerencial de consumo poderão ser utilizados por 

todas as unidades daquele órgão/entidade. 

Ao acessar a consulta da tabela de convênios basta apertar “enter” que o sistema listará 

todos os convênios cadastrados para órgão; 



 

Os convênios cadastrados na tabela deverão ser utilizados em todos os documentos do 

estoque que exigem essa informação, tanto na entrada quanto saída. 

Inicialmente nos documentos de saída  o sistema aceitará qualquer convenio já 

cadastrado. 

Exemplo: Na entrada da nota fiscal, no campo Convenio apertar a tecla PF1 para listar a 

tabela; 

 



 

Para realizar os acertos iniciais, os usuários devem emitir o inventário de material de 

consumo, verificar os convênios que já constam em estoque e filtrar aqueles que devem 

ser incluídos na tabela.  

Os convênios válidos devem ter o código na tabela conforme constam em estoque, 

fazendo com que o sistema associe automaticamente aos itens.  

Caso seja constatado algum item com convenio inválido, onde não exista quantidade em 

estoque físico, os usuários deverão incluir um documento de “ajuste de saída” para acertar 

o estoque e, se necessário, um “ajuste de entrada” para inclusão no convenio correto.  

LOTES 

Todos os documentos foram acertados para exigir o controle de lote e data de validade 

para os materiais assim definidos.  

No entanto devido aos ajustes realizados no modulo, a rotina que fazia tal verificação foi 

suspensa. Dessa forma os itens em estoque que estão sem controle de lote ou data de 

validade e têm essa exigência, serão alocados em lotes genéricos para permitir o 

atendimento às requisições e demais saídas.  

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2006.   



 


