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Prezado(a) Servidor(a), 

 

A partir da presente data, os endereços utilizados para localização física dos materiais em estoque 

deverão ser pré-cadastrados, por almoxarifado, para associação aos itens de material de consumo 

no registro das entradas em estoque.  

 

Com o uso desse recurso, que é opcional, permite-se aos gestores racionalizar o aproveitamento 

dos espaços no Almoxarifado, definindo locais fixos para cada item e condicionando seu 

recebimento sempre à mesma destinação específica. 

 

Para cadastrar os endereços possíveis, por almoxarifado, na respectiva unidade, digite no campo 

”Opcao:” o número correspondente a “Cadastramento de Tabelas” e tecle <Enter>. Selecione com 

“X” a opção “Enderecos”. Tecle <Enter>; 
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Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Inclui” e tecle <Enter>;  

 



Preencha os campos “Endereco:” (o campo aceita letras e número em um total de 7 dígitos) e 

“Descricao:” (opcional) e tecle <Enter>. Informe no campo “Confirma Inclusao” a letra “S” e Tecle 

<Enter>; 

 



No menu principal das Tabela de Endereços é possível ALTERAR, ATIVAR e CONSULTAR os 

endereços que compõe a tabela.  

 

Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter> para visualizar os 

endereços cadastrados para o almoxarifado e respectiva situação; 

 

 



Só é possível DESATIVAR um endereço na tabela caso não exista saldo quantitativo para 

qualquer item de material vinculado àquele endereço.  

 

Existindo saldo, o sistema apresenta a mensagem: “Endereco nao pode ser desativado existem 

itens com saldo”. 

 

 

 

 

 



Para qualquer nova entrada de qualquer tipo de documento, após o preenchimento dos 

campos solicitados, caso já exista um item cadastrado no estoque com os mesmo parâmetros(*) 

informados nesta nova entrada, a “localização” do item será recuperada automaticamente.  

 

(*) O item da nova entrada de material deverá possuir o mesmo “código de item de material”, ”Convênio”, “Elemento item despesa” 

e “Unidade de distribuição” de um item já estocado na unidade de almoxarifado. 

 

Ao se incluir qualquer documento de entrada preenchendo o campo “Localizacao” com informação 

de um endereço ainda não incluído na tabela, o sistema apresenta a seguinte mensagem: 

“Endereco da Unidade de Almoxarifado nao Cadastrado” 

 

 

 

A disponibilidade de endereçamento dos bens estocados objetiva facilitar os processos de 

separação e armazenagem dos itens, permitindo uma destinação rápida e previsível dos materiais 

recebidos.  

 


