
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO 

 

Portaria SCRLP/SEPLAG/Nº 001, de 16 de dezembro de 2009. 

Dispõe sobre a realização dos ajustes dos saldos dos itens de materiais de consumo 

decorrentes do inventário de encerramento do exercício de 2009 no Sistema Integrado 

de Administração de Materiais e Serviços - SIAD. 

A Diretora da Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio - 

SCRLP/SEPLAG, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas 

atribuições, conforme dispõe o art. 23 do Decreto nº. 44.817, de 21 de maio de 2008 e 

considerando o disposto no Decreto nº. 45.214, de 17 de novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Para a realização dos ajustes dos saldos dos itens de materiais de consumo 

decorrentes do inventário de encerramento do exercício de 2009, a Superintendência 

Central de Recursos Logísticos e Patrimônio, por intermédio da Coordenação Geral do 

SIAD, disponibilizará as funções denominadas "Ajuste de entrada" e "Ajuste de Saída" 

no módulo Material de Consumo do SIAD no período de 17 de dezembro de 2009 a 30 

de dezembro de 2009. 

Art. 2º Os diretores das Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças ou 

equivalente, de posse de relatório que contenha a necessária apuração de divergências 

identificadas no inventário de material de consumo de 2009, elaborado pela Comissão 

de Inventário, poderá, motivadamente, autorizar os ajustes no módulo Material de 

Consumo no SIAD. 

SS 1º - Os itens de materiais a serem ajustados deverão ser somente aqueles 

identificados pela Comissão de Inventário, conforme Decreto nº. 45.214/2009. 

SS 2º - Por solicitação do diretor, a Coordenação Geral do SIAD poderá disponibilizar 

relatório contendo os ajustes efetuados no período mencionado no art. 1º desta portaria. 

Art. 3º - Será de responsabilidade de cada órgão ou entidade o uso correto destes ajustes 

nos limites do disposto nesta portaria, com a devida orientação prévia dos usuários 

responsáveis pela execução do procedimento.  

Art. 4º - Fica revogado o art. 3º da Portaria nº. 774/08 de 28 de novembro de 2008. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2009. 

MOEMA ALBERNAZ PARREIRAS 

Diretora da Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio/SEPLAG 


