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Coordenação Geral do SIAD 
UNIDADE:  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 12/2006 

ASSUNTO: Material de Consumo – Demanda Reprimida 

 

Prezados Srs., 

 

Está disponível no módulo Material de Consumo do SIAD a possibilidade dos 

órgãos/entidades adotarem, na gestão de estoque,s o controle da demanda reprimida.  

 

A demanda reprimida é gerada a partir do momento em que um almoxarifado aceita 

requisição para itens de material cujo quantitativo em estoque é insuficiente para atender a 

requisição como um todo. 

 

Esta nova implementação servirá como ferramenta planejamento das compras e do 

consumo de forma a reformular a logística da unidade de almoxarifado de acordo com a 

real demanda do órgão/entidade. 

 

Como não são todos os órgãos/entidades que trabalham com esse tipo de gerenciamento, 

a funcionalidade de que permite a geração de demanda reprimida não é obrigatória.  

 

Para habilitar a opção de gerar demanda reprimida a unidade gerencial principal de 

almoxarifado do órgão/entidade deverá acessar no menu dó módulo Material de Consumo 

a opção 07 – Parâmetros;  

REMETENTE: 



 

Acessar opção 2 – Demanda Reprimida;  

 

Se desejar habilitar geração de demanda reprimida para o órgão/entidade digite S e tecle 

PF5; 



 

Para confirmar se a órgão/entidade está habilitado para gerar Demanda Reprimida  

consulta na opção 99 – Consulta de Parâmetros  

 

 

 



 

 

A partir da confirmação, as unidades requisitantes poderão efetuar requisição de material 

mesmo que não tenha quantitativo disponível em estoque, cabendo ao almoxarife, na 

análise gerar pendência do material ou não a seu critério.  

 

A requisição de material será incluída normalmente: 



 

 

 

 



 

Na análise da requisição a o sistema irá apresentar para a unidade de almoxarifado as 

informações quanto a disponibilidade em estoque, total em requisições para o item e a 

pendência a ser gerada.  

 



 

 

 

Para os itens de material com saldo insuficiente para atender a requisição ou quando o 

almoxarife atende a menor, o sistema disponibilizará tela de confirmação para geração de 

pendência do material; 



 

 

Após a confirmação da análise com pendência o sistema criará uma nova requisição de 

material para análise e atendimento posterior com o status de Analisada com pendência .  

A requisição de material criada pelo sistema poderá ser analisada na opção 05 – Analisa 

Requisição, selecionando a opção Analisadas com Pendência.  



 

 



 

 

A requisição analisada com pendência continuará pendente até que seja atendida ou o 

almoxarife decida não gerar pendências para os itens do documento.  

Para impressão de relatório com itens de materiais com demanda reprimida no sistema 

acesse a opção 06 - Relatórios on-line;   



 

E depois a opção 05 – Demanda Reprimida;  

 

O Campo situação  é de preenchimento obrigatório e o campo unidade é opcional uma 

vez que, quando não preenchido, o relatório trará informações de pendência de todas as 

unidades.  



 

 

IMPORTANTE 

 

- Para os órgãos/entidades que não trabalham com demanda reprimida o sistema 

continuará a não aceitar requisições para itens com quantitativo insuficiente em estoque. 

 

- A atenção na manutenção da tabela de parâmetro é fundamental pois uma alteração 

indevida pode gerar uma quebra no acompanhamento e gerenciamento da demanda 

reprimida. 

 

Atenciosamente, 
 

Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 
 

Belo Horizonte, 16 de Maio de 2006.   

 
 


