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Manutenção Evolutiva 

Módulo de Almoxarifado de Bens de Consumo 

 

A Gerência de Sistemas Integrados de Gestão Administrativa – GESIS/SEGER, em conjunto com o Instituto 

de Tecnologia e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST, constituíram um Grupo de Trabalho para 

executar um projeto com a finalidade de implementar melhorias corretivas e evolutivas no módulo de almoxarifado 

de bens de consumo. O grupo de trabalho teve a participação ativa da Coordenação do Módulo de Almoxarifado e de 

servidores da Secretaria da Saúde – SESA para tratar das especificidades relacionadas à gestão de medicamentos.  

Esse Informativo tem como objetivo apresentar as melhorias já desenvolvidas e testadas, realizando um 

cotejo com a versão anterior, de modo a facilitar o entendimento e a usabilidade do sistema. As novas funcionalidades 

estarão disponíveis no ambiente de produção a partir de 25 de Janeiro de 2019. 

Abaixo, seguem as principais funcionalidades que serão impactadas: 
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1. BEM DE CONSUMO 

A funcionalidade BEM DE CONSUMO teve alguns pontos alterados para atender as novas necessidades do 

módulo de Almoxarifado, entre eles são: 

 Campo “Características adicionais na entrada”: se marcar SIM para um determinado Bem de Consumo, o 

sistema habilitará, no Registro de Entrada deste bem, os campos não obrigatórios de características 

adicionais:  

o Número do Lote 

o Número de Série (campo novo) 

o Mandado Judicial (campo novo) 

o Data Vencimento 

o Nome (campo novo) 

o CPF (campo novo) 

o CNS (campo novo – Cartão Nacional de Saúde: documento de identificação do usuário do SUS) 

o Data Vencimento 

o Data Venc. Garantia 

o Mês Referência 

 As características adicionais “Numeração Inicial” e “Numeração Final” foram removidas da tela de 

Registro de Entrada. 

 Os campos “Estoque Mínimo”, “Ponto de Ressuprimento” e “Estoque Máximo” foram removidos, e eles 

serão somente visualizados no Relatório de Ressuprimento. 

 O campo “Fabricante” não é mais um campo obrigatório. 

 O campo “Adicionar Características” foi removido da tela de Bem de Consumo. 
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1.1. Versão antiga da tela “Novo Bem Consumo” 

 

 



Coordenação SIGA 
Informativo Nº 001/2019 

JANEIRO - 2019 

 

 

 

 

 
Dúvidas: 
Suporte SIGA – 0800 000 2001 

 
 

Página 5 de 60 
 

1.2. Versão reformulada da tela “Novo Bem Consumo” 
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2. REGISTRO DE ENTRADA 

A funcionalidade REGISTRO DE ENTRADA foi reformulada para permitir uma maior qualidade no controle e 

análise dos dados fornecidos. Abaixo seguem listadas as principais mudanças: 

 Reformulação dos filtros de pesquisa da tela, onde foram incluídas novas opções de filtros: 

o Período de Data de Criação: busca os registros de entrada que foram criados dentro do período 

informado. 

o Período de Data de Finalização: busca os registros de entrada que foram finalizados dentro do 

período informado. 

o Órgão: busca os registros de entrada que foram criados para o órgão informado. 

o Almoxarifado: busca os registros de entrada que possuem os bens que deram entrada no 

almoxarifado informado. Este campo é carregado após a seleção do filtro Órgão.  

o Característica: busca os registros de entrada que possuem algum bem com a característica 

adicional informada.  

 Se não informar palavra-chave deste campo, o sistema carregará todos os registros de 

entrada que possuírem algum bem que tenha alguma característica adicional informada.  

 Se informar palavra-chave deste campo, o sistema carregará todos os registros de entrada 

que possuírem algum bem com a característica adicional informada no campo palavra-

chave. 

 Opções de filtros que foram mantidas:  

o Código de Entrada  

o Situação 

o Origem (este se refere ao Tipo de Documento de Entrada).  

 A lista de Registros de Entrada está exibindo novas colunas: 

o Data da Criação 

o Data da Finalização (antiga Data da Entrada) 

 Em “Novo Registro de Entrada”, algumas informações passaram a ser vinculadas ao Registro de Entrada. 

Portanto, os campos listados abaixo não são mais informados a cada bem inserido, e sim uma única vez 

no registro de entrada: 

o Setor Entrada 

o Data Recebimento 
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o Fornecedor 

o Nota Fiscal 

 

 

ATENÇÃO:  

Para os Registros de Entrada criados até data de publicação da melhoria do módulo de Almoxarifado: 

 Se os registros estiverem com a situação de “Em Elaboração”, os usuários deverão informar novamente 

estes campos (Setor de Entrada, Data de Recebimento e Fornecedor) devido a estas melhorias na tela. O 

campo Origem também deverá ser novamente informado, devido a mudança da regra da tela de Tipo de 

Documento, que possui referência com o tipo de movimentação, se o tipo de documento é de entrada ou 

de saída. 

 Se os registros estiverem com as demais situações, o sistema manterá a visualização das informações 

destes campos (Setor de Entrada, Data de Recebimento e Fornecedor) em cada item do registro de 

entrada. 

 

Após a data de publicação da melhoria do módulo, para os novos registros de entrada, o usuário criará os 

registros de entrada conforme as novas regras da tela. 
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 Mais melhorias foram realizadas nesta tela de “Novo Registro de Entrada”, entre elas: 

o O botão “Cadastrar Fornecedor” foi removido. 

o Incluído o campo “Valor Total dos Itens”, onde é exibido um totalizador dos valores de todos os 

itens do registro de entrada. 

o Incluído o botão “Anexar Documento”, onde o usuário poderá inserir todos os documentos 

relacionados ao registro de entrada. Ao clicar neste botão, uma tela é exibida com os campos: o 

tipo de documento, o número do documento, data de emissão do documento, o arquivo para 

upload, o nome do emitente e o contato. Podem ser informados mais de um documento para cada 

registro de entrada. 

 

Os documentos anexados serão exibidos no registro de entrada na parte de “Lista de Documentos”. 

 O mesmo item de entrada pode ser incluído mais de uma vez no mesmo registro de entrada. Por exemplo, 

o item 9553-1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML PCT C/100 foi incluído 2 vezes: 

 

 Quando é informado no Bem de Consumo que ele possuirá Características Adicionais, o sistema exibirá no 

Registro de Entrada deste bem os campos de características adicionais. Estes campos não são obrigatórios, 

mas para proporcionar uma melhor gestão do almoxarifado é importante informar todos os dados que 

sejam relevantes ao bem. Por exemplo em casos de medicamentos, onde os campos importantes são: nº 

do lote e data de vencimento. 

 Foi incluída a característica Mandado Judicial para atender a uma necessidade da SESA de registrar os bens 

que entraram e saíram do almoxarifado por ordem de mandado judicial. E para esta situação, os campos 

importantes a serem informados no registro de entrada são: mandado judicial, nome do paciente, CPF do 
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paciente e CNS do paciente. Por exemplo, se um medicamento foi comprado para atender a um paciente 

X através de Mandado Judicial, no registro de entrada deste medicamento, deverá ser informado todas as 

características adicionais importantes de mandado judicial, além dos campos nº do lote e data de 

vencimento. 

 

 Quando o usuário selecionar a opção Processo de Aquisição no campo “Origem” do registro de entrada, 

o sistema obrigará ao usuário informar o número do processo. E ao informar os itens ou pesquisar os itens 

de entrada deste registro, o sistema buscará somente os itens pertencentes a este processo informado. 

 Nos casos de Registro de Entrada já finalizado, o usuário poderá visualizar os dados de Característica 

Adicional de seus itens de entrada. Abaixo segue um exemplo: 

 

 Incluído o botão “Gerar Relatório”, onde permitirá o usuário gerar o relatório do registro de entrada a 

partir do momento em que salva o registro. Abaixo um modelo ilustrativo: 
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 Após a geração do relatório pelo sistema, ele poderá ser exportado para vários formatos de arquivo, 

através do botão de salvar, sinalizado na figura acima: documento Word, planilha Excel, PowerPoint, PDF, 

entre outros.  

 Ao tentar excluir qualquer registro de entrada ou item de entrada, o sistema emite uma mensagem de 

confirmação ao usuário: 
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2.1. Versão antiga da tela de “Registro de Entrada” 
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2.2. Versão reformulada da tela de “Registro de Entrada” 
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3. REQUISIÇÕES 

A funcionalidade REQUISIÇÕES, que é acessada por todos os setores dos órgãos e se desenvolve em etapas de 

aprovação, sofreu algumas alterações que visam melhorar o fluxo de aprovação e/ou a qualidade das informações que 

compõem esse fluxo. Seguem abaixo as principais melhorias: 

 Reformulação dos filtros de pesquisa da tela, onde foram incluídas novas opções de filtros: 

o UO Solicitante: busca as requisições que foram criadas pela UO informada, portanto, o sistema 

apresentará na tela as requisições de todos os setores que estão vinculados a UO informada. 

o Setor Solicitante: este campo é carregado conforme a seleção do campo “UO Solicitante”. Ao 

selecionar o setor e pesquisar, o sistema buscará as requisições que foram criadas por este setor 

selecionado. 

o UO Requisitado: busca as requisições que foram solicitadas a UO informada, portanto, o sistema 

apresentará na tela as requisições de todos os almoxarifados que estão vinculados a UO. 

o Almoxarifado Requisitado: este campo é carregado conforme a seleção do campo “UO 

Requisitado”. Ao selecionar o almoxarifado e pesquisar, o sistema buscará as requisições que 

foram solicitadas a este almoxarifado informado. 

o Usuário: busca as requisições criadas pelo usuário informado. O campo pesquisa por partes do 

nome do usuário. 

 Opções de filtros que foram mantidas: Número da Requisição, Data da Finalização, Situação, Órgão 

Solicitante e Motivo.  

 A lista de Requisições está exibindo novas colunas: 

o Data da Requisição 

o Almoxarifado Requisitado 

o Usuário 

 Incluída mensagem de confirmação de exclusão ao clicar no botão de excluir requisição. 

3.1. Nova Requisição 

Em “Nova Requisição”, uma informação passou a ser requisitada antes de Buscar ou Pesquisar um Bem, 

portanto, uma área chamada “Almoxarifado Requisitado” é exibida após selecionar o “Órgão Solicitante”, e o sistema 

solicitará que o usuário informe a “UO Requisitada” que contém o almoxarifado requisitado para buscar os bens. 
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Deste modo, as requisições criadas serão vinculadas a apenas uma única UO de almoxarifado, permitindo assim uma 

melhor gestão dos bens pelo gestor de almoxarifado.  

A imagem abaixo apresenta a área “Almoxarifado Requisitado”: 

 

A imagem abaixo apresenta a janela onde são listados os bens do(s) almoxarifado(s) vinculado(s) a UO 

Requisitada, que foi informada pelo usuário na tela da “Nova Requisição”: 

 

Na imagem abaixo, o usuário salva uma nova requisição onde solicitou os bens a um almoxarifado específico: 
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O usuário envia a requisição para autorização do responsável pela UO que solicita os bens. Na imagem 

ilustrativa abaixo, a requisição foi enviada para o responsável pela UO “Gerência dos Sistemas Integrados” da SEGER: 

 

3.2. Autorização da Requisição 

O responsável pela autorização da requisição poderá “Autorizar” ou “Recusar” a requisição: 
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 Melhorias: 

o O sistema traz sugerido no campo “Qtde. Autorizada” o mesmo valor do campo “Qtde. Solicitada” 

para facilitar a ação de autorização do Responsável pela UO requisitante, que poderá manter este 

valor ou alterá-lo para um valor maior ou menor. 

o Ao recusar uma requisição o sistema não habilita mais nenhuma ação para esta requisição e sua 

situação é alterada para “Recusada” e seus itens passam a ter a situação de “Rejeitado”, conforme 

ilustrado na imagem abaixo: 

 

 A requisição autorizada pelo responsável pela UO requisitante tem a situação alterada para “Aguardando 

Almoxarifado”: 
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3.3. Análise da Requisição pelo Gestor de Almoxarifado 

O Gestor de Almoxarifado recebe a requisição para realizar a análise de liberação dos bens requisitados. 

 

O Gestor de Almoxarifado libera os bens materiais informando a quantidade a ser liberada: 
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E o Gestor de Almoxarifado finaliza o atendimento da análise da requisição que passa a ter a situação de 

“Aguardando Finalização”. Neste momento de finalizar a requisição, o gestor poderá gerar a Ordem de Separação e 

deverá informar a “Data de Recebimento” e “Nome do Receptor”: 
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Após finalizar a requisição, a sua situação passa a ser “Aguardando Recebimento” e neste momento o gestor poderá 

gerar a “Nota de Saída”: 

 

Após os itens de materiais terem sido recebidos pelo usuário requisitante, o gestor finaliza o recebimento e a 

requisição passa a ter a situação de “Finalizada”: 
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 Melhorias da etapa de análise da requisição: 

o Ao tentar liberar uma quantidade maior do que foi autorizado, uma mensagem é gerada: A soma 

das quantidades deve ser menor ou igual à quantidade autorizada. 
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o O sistema exige apenas uma única vez a “Data de Recebimento” dos bens pelo usuário da UO 

requisitante e o “Nome do Receptor” que é o usuário que recebeu os bens liberados. 

o Nova mensagem de confirmação de liberação de bens foi incluída: 

 

o Ordem de Separação reformulada. A geração deste relatório é somente para o formato de arquivo 

PDF: 

 

o Nota de Saída reformulada. A geração deste relatório é somente para o formato de arquivo PDF: 
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o Na janela de análise de um bem, o usuário poderá analisar e selecionar o setor almoxarifado que 

ele definir ser o mais adequado no momento para liberar o material, pois a tabela do bem do 

almoxarifado selecionado exibe as informações para auxiliar nesta gestão: 

 Conta contábil que o bem pertence (classe do item) 

 Lote 

 Data de vencimento 

 Mês de referência 

 Saldo em estoque 

 Mandado Judicial  

 Nº de série 

 Nome 
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 CPF 

 CNS 

  

 

o Na análise da requisição, o sistema exibe 3 formas de consumo da UO Solicitante: 3 meses, 6 

meses e 12 meses, conforme ilustrado na imagem abaixo: 
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3.4. Versão antiga da tela de “Requisições” 
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3.5. Versão reformulada da tela de “Requisições” 
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4. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 

A funcionalidade de MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE do SIGA transfere de forma automática o saldo de um 

almoxarifado para outro dentro de um mesmo órgão. E alguns pontos desta funcionalidade sofreram alterações, que 

estão apresentados abaixo: 

 Reformulação dos filtros de pesquisa da tela, onde foram incluídas novas opções de filtros: 

o Órgão de Origem: busca as movimentações de estoque em que a origem delas é o órgão 

selecionado. 

o UO de Origem: busca as movimentações em que a origem é a Unidade Organizacional selecionada 

que teve o estoque de algum de seus almoxarifados movimentados. Este campo é carregado após 

a seleção do filtro Órgão de Origem. 

o Órgão de Destino: busca as movimentações de estoque em que o destino delas é o órgão 

selecionado. 

o UO de Destino: busca as movimentações em que o destino é a Unidade Organizacional 

selecionada que teve estoque recebido por algum de seus almoxarifados. Este campo é carregado 

após a seleção do filtro Órgão de Destino. 

 Opções de filtros que foram mantidas sem alterações: 

o Código da Movimentação: busca a movimentação que possui o código informado neste campo. 

o Situação: busca as movimentações que estão com a situação informada neste campo. 

 Opções de filtros que foram mantidas, porém com algumas modificações:  

o Data da Movimentação: o campo passou a ser por período, onde o sistema irá buscar as 

movimentações que foram finalizadas entre as datas informadas neste campo.  

o Setor de Origem: busca as movimentações em que o almoxarifado selecionado teve o estoque 

movimentado para outro almoxarifado. Este campo é carregado após a seleção do filtro UO de 

Origem. 

o Setor de Destino: busca as movimentações em que o almoxarifado selecionado recebeu o estoque 

de outro almoxarifado. Este campo é carregado após a seleção do filtro UO de Destino. 
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 A lista de Movimentações está exibindo novas colunas, e pode ser visualizada na ilustração acima: 

o Órgão de Origem 

o UO de Origem 

o Órgão de Destino 

o UO de Destino 

 O sistema lista as movimentações conforme a lotação do usuário logado. Por exemplo, se o usuário logado 

estiver lotado apenas na SEGER e tiver permissão de Movimentação de Estoque, o sistema irá listar todas 

as movimentações de estoque que foram realizadas pela SEGER. 

 Na visualização de uma movimentação, o usuário terá a opção de gerar o documento de “Ordem de 

Separação” do que foi movimentado. Isto permitirá auxiliar o Gestor de Almoxarifado a realizar as 

separações dos itens. A ilustração abaixo exibe o botão desta geração e o modelo do documento: 
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 Após a geração do relatório pelo sistema, ele poderá ser exportado para vários formatos de arquivo, 

através do botão de salvar, sinalizado na figura acima: documento Word, planilha Excel, PowerPoint, PDF, 

entre outros.  

4.1. Nova Movimentação 

O usuário clica no botão “Nova Movimentação” para iniciar o cadastramento de uma movimentação de 

estoque. 
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 No campo “Órgão”, o sistema só exibirá os órgãos que o usuário logado estiver lotado. 

 Nos campos “Almoxarifado Origem” e “Almoxarifado Destino”, o sistema carregará a lista de UOs de 

almoxarifado conforme o Órgão selecionado. 

 Na janela “Pesquisar Bem”, o sistema irá listar os bens conforme o almoxarifado selecionado: 

 

 Para facilitar a seleção dos bens a serem movimentados, o sistema apresenta, para cada bem, as 

informações relacionadas ao seu estoque como: número do lote, data de vencimento, número de série, 

mês de referência, classe (conta contábil) e a quantidade que possui no estoque. E o usuário poderá 

selecionar quantos estoques desejar para realizar as movimentações: 
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 Após a seleção dos bens, o usuário deverá informar a quantidade que deseja movimentar de cada estoque. 

Lembre-se que um bem poderá ter mais de um estoque. Observe o exemplo da imagem abaixo: 
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 O sistema emite uma mensagem alertando ao usuário que a quantidade que deseja movimentar excedeu 

a quantidade atual do estoque, conforme ilustrado na imagem abaixo: 

Mensagem: “A Quantidade de Movimento de Estoque do(s) item(ns) não pode ser maior que a Quantidade Estoque.” 

 

 Ao salvar a movimentação, o sistema altera a situação do registro de movimentação de estoque para “Em 

Elaboração”. E habilita os botões de “Imprimir Termo” e “Imprimir Ordem de Separação”: 

 

 

 Ao clicar no botão de “Movimentar”, o sistema altera a situação do registro da movimentação de estoque 

para “Finalizado”. 
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 Ao clicar no botão “Imprimir Termo”, o sistema gerará o termo da movimentação do estoque, conforme 

modelo ilustrado abaixo: 

 

 Após a geração do relatório pelo sistema, ele poderá ser exportado para vários formatos de arquivo, 

através do botão de salvar, sinalizado na figura acima: documento Word, planilha Excel, PowerPoint, PDF, 

entre outros. 

4.2. Novo Papel de Gestor de Almoxarifado sem permissão de Movimentar Estoque 

 Um novo papel de permissões foi criado para atender aos órgãos que possuem gestores de almoxarifado 

que não tem permissão de executar a ação de movimentar saldos de estoque entre almoxarifados de seu 

órgão. 
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 Para os gestores que tem permissão a movimentação, continua a utilização do papel GESTOR DE 

ALMOXARIFADO (LIBERA MATERIAL E FAZ MOVIMENTAÇÕES). 

 Os formulários de cadastro de usuário (Formulario II - Cadastro de Novo Usuário v1.1) e o formulário de 

atualização de cadastro de usuário (Formulario III - Atualização do Cadastro de Usuário v1.2) do SIGA 

passaram a fornecer esta opção de papel: GESTOR DE ALMOXARIFADO (LIBERA MATERIAL E NÃO FAZ 

MOVIMENTAÇÕES). 

Caminho para os formulários: https://portalsiga.es.gov.br/formularios-cadastrais 

4.3. Versão antiga da tela de “Movimentação de Estoque” 

 

 

 

https://portalsiga.es.gov.br/formularios-cadastrais
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4.4. Versão reformulada da tela de “Movimentação de Estoque” 
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5. SAÍDA DE BENS 

A funcionalidade de SAÍDA DE BENS do SIGA é acessada pelo Setor de Almoxarifado e não funciona em etapas, 

ao contrário da funcionalidade de “Requisições”. As melhorias nesta funcionalidade têm como objetivo de enriquecer 

as informações apresentadas das saídas de bens: 

 Reformulação dos filtros de pesquisa da tela, onde foram incluídas novas opções de filtros: 

o Órgão Destino: busca as saídas em que o destino delas é o órgão selecionado. 

o Unidade Organizacional Destino: busca as saídas em que o destino é a Unidade Organizacional 

selecionada que teve bens recebidos. Este campo é carregado após a seleção do filtro “Órgão 

Destino”. 

o Setor de Destino: busca as saídas em que o almoxarifado selecionado recebeu o bem do 

almoxarifado de outro órgão. Este campo é carregado após a seleção do filtro “Unidade 

Organizacional Destino”. 

o Data de Criação: o campo é por período, onde o sistema irá buscar as saídas que foram criadas 

entre as datas informadas neste campo. 

o Item de Almoxarifado: Busca as saídas que possuem o item de almoxarifado informado neste 

campo. Só consegue pesquisar os itens por meio do botão “Pesquisar Bem”, se o campo “Setor 

Origem” estiver selecionado. 

o Situação: busca as saídas que estão com a situação informada no campo, podendo ser: Em 

Elaboração, Finalizada ou Estornada. 

 Opções de filtros que foram mantidas sem alterações: 

o Código: busca o registro de saída que possui o código informado neste campo. 

o Motivo da Saída: busca os registros de saída que tiveram o motivo de saída informado neste 

campo. Este campo trata do Tipo de Movimentação e é carregado conforme a Unidade 

Organizacional Origem selecionada. 

 Opções de filtros que foram mantidas, porém com algumas modificações:  

o Órgão Origem: busca as saídas em que a origem delas é o órgão selecionado. 

o Unidade Organizacional Origem: busca as saídas em que a origem é a Unidade Organizacional 

selecionada que teve a saída de bens de algum de seus almoxarifados. Este campo é carregado 

após a seleção do filtro “Órgão Origem”. 
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o Setor de Origem: busca as saídas em que o almoxarifado selecionado teve as saídas de bens. Este 

campo é carregado após a seleção do filtro o “Unidade Organizacional Origem”. 

5.1. Nova Saída 

 O campo Órgão Origem é carregado conforme a lista de órgão de acesso cadastrada para o usuário logado. 

Por exemplo: se em seu cadastro possuir somente a SEGER, então o sistema só exibirá a SEGER neste 

campo. 

 O campo Unidade Organizacional Origem é carregado conforme o órgão selecionado no campo “Órgão 

Origem” e deverá possuir setor almoxarifado. 

 O campo Setor Origem é carregado conforme a Unidade Organizacional Origem selecionada e deverá ser 

um setor almoxarifado. 

 O campo Tipo de Documento é carregado com os tipos de documentos referentes a saídas e que estejam 

vinculados ao órgão selecionado no campo Órgão Origem.  

 O campo Número deverá ser preenchido conforme o tipo de documento informado. 

 O campo Motivo da Saída é carregado com os tipos de movimentações referentes a saídas e que estejam 

vinculados a UO selecionada no campo Unidade Organizacional Origem. 

 O sistema não permite adicionar um bem que tem a mesma característica adicional já inserida na lista de 

bens, como no exemplo abaixo, onde o sistema alertou que o bem de código 156910-1 para as duas 

características adicionais não poderiam ser adicionadas, pois já estavam na lista de bens. 
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 O campo “Órgão Destino” é carregado com todos os órgãos que estão cadastrados no SIGA e que estejam 

ativos, para permitir ao usuário logado dar destinação dos bens para qualquer um destes órgãos. Ao 

selecionar este campo, o campo “Outros” é desabilitado para preenchimento. 

 O campo “Unidade Organizacional Destino” é carregado com todas as UOs que estejam vinculadas ao 

órgão selecionado no campo “Órgão Destino”. 

 O campo “Setor Destino” é carregado com todos os setores que estejam vinculados a UO selecionada no 

campo “Unidade Organizacional Destino”. 

 O campo “Outros” é preenchido se a destinação dos bens não for Órgãos do Governo do Estado. Ao 

preencher este campo, os campos “Órgão Destino”, “Unidade Organizacional Destino” e “Setor Destino” 

serão desabilitados. 

 O botão “Enviar para Análise” foi removido. Não será mais necessário o envio para análise.  
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 O botão “Novo Registro de Entrada” foi removido da tela de “Nova Saída”. A entrada de bens deverá ser 

feita por meio da funcionalidade “Registro de Entrada”. 

 

 O sistema permite a inclusão de anexos por saída de bens. Após salvar uma saída de bens, o sistema 

habilita o campo “Incluir Anexos” para lançar documentos relacionados a saída de bens. 

 

 Geração do Documento de Saída através do botão “Imprimir Saída”. A imagem abaixo ilustra esta geração. 

Ao finalizar uma saída de bens, o sistema habilita o botão de geração do documento de saída: 
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 O documento de Saídas passou a exibir no rodapé o endereço do Órgão de Origem, de onde estão sendo 

realizadas as saídas.  

 E este documento é gerado apenas em formato de arquivo PDF. 

 Para estornar um item ou vários itens de saída, a saída de bens precisa estar finalizada. O usuário clicará 

no botão “Visualizar” e em seguida deverá marcar o(s) item(ns) de saída que serão estornados. Após isso, 

clicar no botão de “Estornar” e um campo será exibido para o usuário informar a(s) justificativa(s) do 

estorno. 

 

 Se estornar todos os itens de bem de uma saída, o sistema alterará a situação desta saída para 

“Estornada”. Conforme ilustrado na imagem abaixo: 
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 Se estornar os itens de bem de uma saída e ficar pelo menos um item sem estorno, o sistema manterá a 

saída com a situação de “Finalizada” e apenas estes itens sem estorno ficarão com a situação de 

“Finalizado”, os demais estornados passarão a ter a situação de “Estornado”. Segue imagem abaixo para 

ilustrar: 
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5.2. Versão antiga da tela de “Saída de Bens” 

 

5.3. Versão reformulada da tela de “Saída de Bens” 
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6. SALDOS 

A funcionalidade SALDOS permite ao usuário consultar saldos de estoque dos almoxarifados de um órgão. As 

melhorias descritas têm por objetivo dar mais precisão à consulta de saldo em estoque, seguem elas: 

 Inclusão do campo filtro “Órgão”, onde o sistema irá buscar todos os saldos que estão vinculados aos 

estoques do Órgão selecionado neste campo. 

 Os estoques zerados serão exibidos na cor vermelha, como mostrado na imagem abaixo: 

  

 Inclusão do campo filtro “Característica”, trata-se do campo Características Adicionais que um bem pode 

possuir. O usuário poderá filtrar por: 

o CNS (Cartão Nacional de Saúde: documento de identificação do usuário do SUS) 

o CPF 

o Data Vencimento 

o Mandado Judicial 

o Nome 

o Número de Série 

o Número do Lote  
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 Por meio deste filtro “Característica”, o sistema irá buscar todos os saldos que possuem bem com 

informação da característica selecionada neste campo e uma coluna na lista é exibida para esta 

característica: 

o Se selecionar a característica adicional “Data de Vencimento” e não informar a palavra-chave, o 

sistema irá buscar todos os saldos de bens que possuem qualquer informação de Data de 

Vencimento. A coluna “Data de Vencimento” passa a ser exibida com as informações. 

o Se selecionar a característica adicional “Data de Vencimento” e informar a palavra-chave, o 

sistema irá buscar todos os saldos de bens que possuem a Data de Vencimento descrita no campo 

palavra-chave. A coluna “Data de Vencimento” passa a ser exibida com as informações. 

A imagem abaixo apresenta a coluna “Data de Vencimento” após o filtro: 
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 Inclusão de tela de visualização de detalhamento dos saldos. Este botão é exibido para cada saldo 

apresentado na lista de saldos. E esta visualização está distribuída e detalhada de acordo com os valores 

apurados para cada característica adicional diferente encontrada. 

Na imagem abaixo, o bem do exemplo apresenta 3 diferentes características adicionais e para cada uma 

é exibida a quantidade atual em estoque: 

 

 Inclusão do botão “Gerar Relatório” na tela de Consultar Saldos, onde permitirá o usuário gerar o relatório 

dos saldos filtrados. Segue abaixo a tela com um exemplo de filtro por unidade, e logo a imagem do 

relatório gerado deste filtro: 
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 Após a geração do relatório pelo sistema, ele poderá ser exportado para vários formatos de arquivo, 

através do botão de salvar, sinalizado na figura acima: documento Word, planilha Excel, PowerPoint, PDF, 

entre outros.  
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6.1. Versão antiga da tela de “Saldos” 
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6.2. Versão reformulada da tela de “Saldos” 
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7. TIPO DE DOCUMENTO 

Durante as análises constatou-se a utilização equivocada de Tipos de Documentos. Visando uma padronização na 

utilização do sistema, os tipos relacionados abaixo serão inativados, não sendo exibidos nas telas das funcionalidades 

de Registro de Entrada e Saída de Bens. 

 CI 

 COMAMAS 

 Devolução de Almoxarifado - SEG 

 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

 DUA - Doc. Único de Arrecadação 

 E-MAIL 

 Empenho 

 EMPRÉSTIMO 

 ERRATA 

 Estorno 

 Migração 

 Movimentação de Estoque 

 Ofício 

 Reingresso 

 REP 

 REPORTE DE MATERIAL LOCAL - RML 

 Saldo Inicial 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 TERMO DE SAÍDA POR PERDA

 

7.1. Registro de Entrada 

Para o Registro de Entrada que esteja com a situação de “Em Elaboração” ou “Provisório”, ao editá-lo o usuário 

deverá informar novamente a Origem deste registro, ou seja, o Tipo de Documento que originou a entrada dos 

bens.  

Para o Registro de Entrada que esteja com a situação de “Finalizada” ou “Estornada”, não sofrerá alterações, 

pois o sistema irá exibir a informação de quando o registro de entrada foi finalizado ou estornado. 

7.2. Saída de Bens 

Para a Saída de Bens que esteja com a situação de “Em Elaboração”, ao editá-la o usuário deverá informar 

novamente o Tipo de Documento deste registro.  

Para a Saída de Bens que esteja com a situação de “Finalizada” ou “Estornada” ou “Em Análise”, não sofrerá 

alterações, pois o sistema irá exibir a informação de quando a saída foi finalizada ou estornada ou enviada para 

análise.

 

  



Coordenação SIGA 
Informativo Nº 001/2019 

JANEIRO - 2019 

 

 

 

 

 
Dúvidas: 
Suporte SIGA – 0800 000 2001 

 
 

Página 52 de 60 
 

8. TIPO DE MOVIMENTAÇÃO 

A funcionalidade TIPO DE MOVIMENTAÇÃO possui informações que são utilizadas na tela de Saída de Bens, e após 

análises também precisou sofrer algumas modificações a fim de tornar mais prático a sua utilização por cada órgão 

estadual. Por conta disto, alguns tipos serão inativados do sistema e outros passarão a ser exibidos somente para 

determinados órgãos, conforme o saneamento destes tipos realizado por cada órgão. 

As mudanças desta tela são: 

 Inclusão da opção de filtro “Situação”, onde o usuário poderá selecionar entre “Ativo”, “Inativo” ou 

“Todos”. 

 A coluna “Situação” foi incluída na lista de Tipos de Movimentação, conforme demonstrado na figura da 

versão reformulada. 

 Tipos de movimentação que serão inativados: 

o Antieconômico 

o Baixa Patrimonial 

o Baixa por CI 

o Cessão 

o Destinação de Uso - Patrimônio 

o Devolução de Almoxarifado 

o Disponibilização 

o Disponibilização de Patrimônio 

o Entrada por Devolução de 

Empréstimo Concedido 

o Entrada por Empréstimo Recebido 

o Errata 

o Furto 

o Leilão 

o Movimentação de Estoque 

o Movimentação de Patrimônio 

o Reingresso 

o Saída por Devolução de 

Empréstimo Recebido 

o Saída por Empréstimo Concedido 

o Transferência Externa 

o Transferência Interna

8.1. Novo Tipo de Movimentação 

 Inclusão do campo “Órgão” para definir os órgãos que terão acesso a determinado Tipo de Movimentação. 

Há a opção de definir o tipo para todos os órgãos, basta marcar o checkbox “Todos os órgãos”. 

 Inclusão do campo “UO”, onde definirá as Unidades Organizacionais (UOs) de determinados órgãos que 

utilizarão este tipo de movimentação. 

 Inclusão do campo “Situação”, onde o usuário poderá tornar ativo ou inativo um tipo de movimentação. 

Ao tornar inativo um tipo de movimentação, o sistema não o exibirá mais na tela de Saída de Bens. 
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8.2. Versão antiga da tela de “Tipo de Movimentação” 

 

 



Coordenação SIGA 
Informativo Nº 001/2019 

JANEIRO - 2019 

 

 

 

 

 
Dúvidas: 
Suporte SIGA – 0800 000 2001 

 
 

Página 54 de 60 
 

8.3. Versão reformulada da tela de “Tipo de Movimentação” 

 

 

 

  



Coordenação SIGA 
Informativo Nº 001/2019 

JANEIRO - 2019 

 

 

 

 

 
Dúvidas: 
Suporte SIGA – 0800 000 2001 

 
 

Página 55 de 60 
 

9. INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 

A funcionalidade INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO permite ao usuário extrair as informações mensais do 

inventário dos almoxarifados de seu órgão. Esta funcionalidade teve seus filtros melhorados, seguem abaixo: 

 Campo filtro “Órgão” é carregado conforme a lotação do usuário logado no sistema, e este campo é 

obrigatório para a extração do inventário. 

 Campo filtro “Unidade Organizacional” é carregado conforme a seleção do órgão e apenas as UOs que 

são de almoxarifado. 

 Criação do campo filtro “Estoque de Referência” para permitir a pesquisa pelo setor almoxarifado 

específico.  

 Campo filtro “Data do Inventário” é campo obrigatório para a extração do inventário. 

 Criação dos campos filtros relacionados a taxonomia do produto: 

o Grupo 

o Classe 

o Produto 

o Item Produto 

 Criação do campo filtro “Características Adicionais”:  

o Se for marcado SIM, a pesquisa irá trazer no inventário as informações de características 

adicionais de cada bem, possuindo a informação ou não. Segue exemplo abaixo: 
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o Se for marcado NÃO, a pesquisa não irá trazer no inventário as informações de características 

adicionais dos bens, conforme ilustrado abaixo: 
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 Após a geração do inventário pelo sistema, ele poderá ser exportado para vários formatos de arquivo, 

através do botão de salvar, sinalizado na figura acima: documento Word, planilha Excel, PowerPoint, PDF, 

entre outros.  

 Criação do campo filtro “Layout”, onde define qual o formato de informação o usuário deseja que o 

inventário seja exportado. Está relacionado a quantidade de colunas exibidas:  

o PDF, se selecionar esta opção, as informações serão apresentadas com algumas colunas, conforme 

o exemplo abaixo: 
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o Excel, se selecionar esta opção, as informações serão apresentadas com mais colunas, conforme 

o exemplo abaixo: 
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9.1. Versão antiga da tela de “Inventário do Almoxarifado” 
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9.2. Versão reformulada da tela de “Inventário do Almoxarifado” 
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