
 

 
  
 
MÓDULO: Material de Consumo  
 
ASSUNTO: Autorização de Ajustes de Entrada e Saída de Material em estoque pela Unidade 

Gerencial Principal Consumo do Órgão/Entidade. 

 
 
Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD 

 
Data: 05/07/2010 

 
 
Prezado (a) Servidor (a), 

 

Os procedimentos de Ajustes de Entrada e Saída de material em estoque foram reestruturados e 

estão disponíveis para utilização. A partir da presente data, para a efetivação dos Ajustes será 

necessário que o documento gerado seja autorizado pela Unidade Gerencial Principal de Consumo 

do Órgão/Entidade. 

 

É de responsabilidade de cada Órgão ou Entidade o uso correto destes ajustes, com a devida 

orientação prévia dos usuários responsáveis pela execução do procedimento. 

 

1. Regras Gerais: 

 

• O Administrador de Segurança deve autorizar, por meio de solicitação do responsável, em 

formulário proprio, o perfil de APROVADOR DE AJUSTE DE ESTOQUE para a autorização dos 

Ajustes de Entrada e Saída.  

• O usuário que incluiu o documento de Ajuste não poderá ser o aprovador do mesmo; 

• A contabilização, dos ajustes de entrada e saída, será efetuada no momento da aprovação; 

• No caso de Ajuste de Saída o material ficará reservado até a aprovação da Unidade Gerencial; 

• É possível efetuar o Estorno dos Ajustes apenas para documentos ainda não autorizados pela 

Unidade Gerencial Principal de Consumo; 

• Os motivos possíveis para realização de ajustes serão padronizados para facilitar auditorias 

posteriores.  

• A atualização da Tabela de Motivos der Ajustes é de competência da Unidade Gerencial de 

Consumo do Estado, no caso, a Diretoria Central de Administração Logística/SCRLP/SEPLAG. 
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2. Alterações no registro dos documentos: 

 

Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Funcoes Especiais” e tecle <Enter>;  

 

 

 

 



Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Ajustes” e tecle <Enter>;  

 



Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Ajuste de Entrada”, ou o número 

correspondente a “Ajuste de Saida” e tecle <Enter>;  

 



O sistema irá exibir o NOME e CPF do usuário que está realizando a operação. Estes dados 

ficarão gravados nos documentos de ajuste para posterior auditoria. 

 



Preencha os campo “Un.Estoque Destino:”. Selecione o tipo de ajuste desejado marcando “X” se 

for Ajuste Financeiro/Quantitativo ou se for apenas Ajuste Financeiro e tecle <Enter>; 

 

   



Preencha os campos “Motivo de Ajuste:” e “Valor Total Documento:” e tecle <Enter>.  

 



Caso não saiba qual o código do motivo de Ajuste, posicione o cursor no campo “Motivo de 

Ajuste:” e tecle <PF10>. Selecione a opção desejada e tecle <Enter> duas vezes; 

 

 



Preencha os campos apresentados pelo sistema e confirme o documento informando “S” no campo 

“Confirma Inclusao do Ajuste?”. Tecle <Enter>. 

 

 

 

O sistema irá apresentar uma mensagem informando que o documento foi encaminhado para 

autorização. Exemplo: "Documento nro: 2010000136 ENCAMINHADO PARA APROVACAO DA 

GERENCIAL PRINCIPAL ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Autorização dos ajustes: 

 

O usuário responsável pela autorização do documento deverá efetuar login na Unidade Gerencial 

Principal de Consumo do Órgão/Entidade e acessar o menu de AJUSTES, e depois a opção 

“Autoriza Ajustes Entrada/Saida”.  

 

Selecione o documento desejado e tecle <Enter>; 

 



Preencha o campo “Escolha a opção:” com a letra correspondente a uma das opções: “Autoriza”, 

“Nao – Autoriza” ou “Cancela”. Tecle <Enter>. 

  

A opção Não- Autoriza permite que o documento seja autorizado em outro momento. 

 

Caso a opção Cancela seja selecionada, o documento de ajuste será ESTORNADO. 

 

Caso o documento seja autorizado, o sistema apresenta a mensagem: "Inclusão Efetuada com 

Sucesso"; 

 

  

 



4. Consulta de volume de ajustes: 

 

É possível CONSULTAR qual o volume financeiro de Ajustes que estão sendo efetuados por 

determinado almoxarifado, como uma das formas de monitoramento da eficiência na gestão de 

estoques. 

 

Digite no campo ”Opcao:” o número correspondente a “Consulta Documentos de Ajustes” e tecle 

<Enter>;  

 

 



Preencha os campos para detalhar a consulta ou tecle <Enter> para visualizar TODOS os 

documentos incluídos; 

 



O sistema exibe o total financeiro de Entradas, Saídas e Estornos. Utilize as teclas de navegação 

<PF8> para avançar ou <PF7> para retroceder na consulta aos documentos; 
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