
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO 

 

 Portaria SEPLAG/SCRLP/Nº 003 de 28 de janeiro de 2010. 

 

Dispõe sobre encerramento de implantação de carga inicial no módulo Material 

Permanente do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – 

SIAD – e procedimentos operacionais para a baixa de patrimônio por acerto de 

carga inicial já realizada. 

 

 

O Subsecretário de Gestão, 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, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Será bloqueada a opção de carga inicial para implantação de bens patrimoniais em 30 

de abril de 2010 com o objetivo de preparar a integração de procedimentos referentes a registros 

contábeis entre o Sistema Integrado de Administração de Matérias e Serviços – SIAD e o 

Sistema de Administração Financeira – SIAFI/MG. 

 

§ 1º - Considera-se Carga Inicial o cadastramento (migração) dos bens patrimoniais dos 

órgãos/entidades que foram adquiridos anteriormente ao ano de 2004 no SIAD. 

 

§ 2º - É de responsabilidade dos Diretores das Superintendências de Planejamento, Gestão e 

Finanças – SPGF ou unidade equivalente dos órgãos e entidades a realização dos ajustes 

necessários para esta integração, utilizando os dados do inventário de bens móveis realizado em 

dezembro de 2009. 

 

§ 3º - As exceções à regra desse artigo serão analisadas e tratadas pela Coordenação Geral do 

SIAD, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

 

Art. 2º - A gestão das baixas patrimoniais no módulo Material Permanente, efetuada pela opção 

de “Acerto de carga inicial”, será realizada pelos próprios órgãos e entidades a partir do dia 01 

de fevereiro de 2010.  

 

§ 1º - Considera-se Acerto de Carga Inicial a baixa de bens patrimoniais que foram migrados 

para o SIAD por Carga Inicial cujos registros apresentem erros cadastrais.  

 

§ 2º - Os números de patrimônio baixados através da opção de que trata o caput deste artigo não 

poderão ser reaproveitados para nenhuma outra finalidade. 

 

§ 3º - Este tipo de baixa somente poderá ser realizada pela Unidade Gerencial de Patrimônio do 

órgão ou entidade mediante fundamentação formal da unidade responsável pela guarda do bem 

patrimonial. 

 

Art. 3º - Caberá aos Diretores das Superintendências de Planejamento Gestão e Finanças – 

SPGF ou unidade equivalente a necessária e contínua orientação aos seus gestores quanto à 

realização e monitoramento destas atividades.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 28  de janeiro de 2010. 

 

 

FREDERICO CÉSAR SILVA MELO  

Subsecretário de Gestão 


