
 

 
 
MÓDULO: Execução de despesa 
 
ASSUNTO: Alteração no cadastro de conformidade orçamentária/restos a pagar e no cadastro de 

aglutinação de nota fiscal. 

 

 
Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD 

 
Data: 10/08/2010 

 
 
Prezado Servidor, 

 

As funcionalidades do módulo de Execução de Despesas, do Portal de compras, referentes ao 

cadastro de nota aglutinada e ao cadastro de conformidade orçamentária/resto a pagar foram 

alteradas da seguinte forma: 

 

 Alteração no cadastro de aglutinação de nota fiscal – Material de Consumo  

 

Durante o cadastramento aglutinação de nota fiscal, no Módulo Execução de Despesas do Portal 

de Compras, o sistema validará se a unidade orçamentária do item da nota original, informada no 

registro do documento no Módulo Material de Consumo, é a mesma unidade orçamentária 

vinculada ao empenho informado na tela inicial do cadastramento da nota aglutinada. 
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Caso a unidade orçamentária do item de nota da nota original, não seja a mesma unidade 

orçamentária do empenho informado anteriormente, o sistema apresentará a seguinte mensagem 

de erro: 

 

 



 

 Alteração no cadastro de conformidade orçamentária/resto a pagar – Material de 

Consumo 

 

Durante o cadastramento de conformidade orçamentária/resto a pagar, no módulo Execução de 

Despesas do Portal de Compras, o sistema validará se a unidade orçamentária do item da nota 

que será liquidada é a mesma unidade orçamentária vinculada ao empenho informado na tela 

inicial do cadastramento da conformidade. 

 

 

 



Caso a unidade orçamentária do item de nota que irá compor a conformidade, não seja a mesma 

unidade orçamentária do empenho informado anteriormente, o sistema apresentará a seguinte 

mensagem de erro: 

 

 

Esta alteração visa dar mais integridade na relação entre a execução da despesa e a contabilidade 

integrada de estoque junto ao SIAFI/MG. Futuramente o mesmo será feito para Material 

Permanente. 


