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COMUNICADO SIAD 07/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Devolução entre almoxarifados 

Prezados Srs., 

Está disponível no módulo Material de Consumo do SIAD funcionalidade que permite a 

devolução de material entre unidades de almoxarifado.  

 

A função deve ser utilizada quando alguma unidade de almoxarifado deseja devolver um 

material requisitado (requisição entre almoxarifados) e recebido de outro almoxarifado do 

mesmo órgão/entidade. 

 

Para realizar a devolução o usuário deverá acessar no módulo Material de Consumo a 

opção 03 – Saída de Material de Consumo ; 

REMETENTE: 



 

Depois a opção 01 – Inclui ; 

 

E 04 – Devolução entre Almoxarifados; 



 

Informar a unidade de almoxarifado de destino; 

 

Informar o código item de material, a unidade de fornecimento, elemento item de despesa 

e convenio (se aplicar); 



 

Após teclar ENTER o sistema irá exibir a quantidade de saldo em estoque para o item e o 

campo para informar o quantitativo a ser devolvido; 

 

Se o para o material informado for exigido o controle de lote o sistema ia solicitar a 

informação de qual(ais) lote(s) está(ao) sendo retirado o quantitativo; 



 

Aperte PF5 para confirmar a inclusão do primeiro item. Se desejar incluir outros itens a 

serem devolvidos, informe ‘S’ e tecle ENTER. Caso não haja mais itens de materiais 

informe ‘N’ e tecle ENTER  

 

O sistema irá solicitar a confirmação da inclusão; 



 

E informar o número do documento gerado. 

 

Enquanto não houver o aceite da devolução, o quantitativo do(s) material (ais) incluído no 

documento ficará na reserva. 

A unidade de origem que gerou o documento poderá efetuar o estorno enquanto a unidade 

de almoxarifado de destino não efetuar o aceite da movimentação .  



Para estornar o documento: 

Acessar a opção 03 – Saída de Material de Consumo; 

 

Opção 02 – Estorna; 

 

Depois 04 – Devolução ao Almoxarifado; 



 

Informar a unidade de almoxarifado de destino, o número do documento e a data do 

estorno; 

 

Teclar ENTER para visualizar o documento até a confirmação do estorno; 



 

Para efetuar o aceite da devolução, a unidade de destino deverá acessar a opção 02 – 

Entrada de Material de Consumo; 

 

Depois 01 – Inclui Documentos; 



 

E 04 – Aceite de Material;  

 

Informar a unidade de origem, a unidade de destino e teclar ENTER para selecionar o 

código do documento de devolução (402 – Devolução); 



 

Selecionar o documento; 

 

E confirmar o recebimento; 



 

O material saíra da reserva da unidade de origem e será contabilizado no estoque da 

unidade de destino. 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 10 de Abril de 2006.   

 
 


