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Coordenação Geral do SIAD 
UNIDADE:  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 09/2006 

ASSUNTO: Material Permanente – Relatório de Bens incorporados 

 

Prezados Srs.: 

 

Está disponível no módulo Material Permanente um novo relatório de bens incorporados. 

Através desse relatório é possível emitir a relação todos os bens incorporados em um 

determinado período, incluindo número de patrimônio, valor, data de tombamento, período 

de garantia do bem (se houver), o código de item de material, marca, modelo, numero da 

nota fiscal, razão social e CNPJ do fornecedor. 

 

No módulo Material Permanente acessar a 08 –  Relatório;   

 

REMETENTE: 



 

Informar a opção 23 – Bens Incorporados ; 

 

 

É possível imprimir esse relatório de duas formas distintas. O usuário pode imprimir o 

relatório de todo o órgão solicitado, ou de uma unidade operacional específica. A 

impressão do relatório com as informações de todo o órgão só poderá ser feita pela 

unidade gerencial de patrimônio do órgão. Já a impressão com as informações de uma 

unidade operacional, poderá ser feita pela própria unidade. 

 

Impressão de Relatório de uma Unidade Operacional d e Patrimonio 

 

Nesse caso deverá ser informada a unidade de patrimônio. 



O usuário deverá selecionar o período desejado. O sistema considera a data do 

tombamento do bem. Se desejar poderá imprimir, dado um determinado período, os bens 

incorporados de uma classe de material específica.  

 

Para imprimir o relatório por período, informar o intervalo de datas desejado (ddmmaaaa). 

O intervalo máximo permitido é de 30(trinta) dias. Confirmar a impressão. 

 

Depois da impressão de cada relatório o sistema exibira na parte superior da tela a 

seguinte mensagem com o numero de páginas; 

 



 

Para emitir um relatório de uma classe especifica basta informar o período e classe 

desejada;  

 

 

Impressão do relatório de todo o órgão 

 

O usuário deverá acessar a funcionalidade com a unidade gerencial de material 

permanente do órgão. 

 

Apagar a unidade que automaticamente informada na tela do sistema; 



 

Informar o período desejado e, se for o caso a classe. Confirmar a impressão. 

 

      

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 

Coordenadora Geral do SIAD 

 
 

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2006.   

 
 


