
 

O Sistema de Administração de 

Materiais - Módulo Estoque - é um 

sistema para a gestão dos materiais 

que automatiza tarefas e fornece 

informações operacionais e gerenciais. 

SISTEMA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAIS - ESTOQUE 
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SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ESTOQUE 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ SAM–Estoque está integrado aos sistemas da administração financeira 

utilizando a estrutura organizacional do Sistema de Informações Gerenciais 

da Execução Orçamentária - SIGEO-BI, a codificação de materiais do 

Sistema Integrado de Informações Físico Financeiras – SIAFISICO e os 

empenhos do Sistema de Administração Financeira para Estados e 

Municípios – SIAFEM; 

✓ Atende desde pequenos almoxarifados até estruturas complexas; 

✓ Gerenciamento centralizado com controle de vários almoxarifados; 

✓ Acesso WEB ao sistema, desde que conectada à Intragov, e navegador WEB 

padrão; 

✓ Requisição de fornecimento de materiais via web; 

✓ Visualização dos empenhos diretamente no SIAFEM; 

✓ Indexa os códigos dos itens de almoxarifado diretamente do SIAFÍSICO; 

✓ Controla materiais de consumo e materiais permanentes; 

✓ Registra entradas e saídas de materiais, inclusive consumo imediato; 

✓ Faz controle e emissão de inventário do almoxarifado: 

o Maior rapidez na localização de materiais em cada almoxarifado, 

agilizando a separação de itens para fornecimento 

✓ Relatórios contábeis e de perfil de consumo: 

o Facilita o dimensionamento eficiente e a programação de aquisições 

de acordo com o perfil de consumo dos insumos apurado nas análises 

dos relatórios; 

✓ Análises de consumo (por material, requisitante, centro de custo, 

almoxarifado); 

✓ Realiza a nota de lançamento de consumo mensal (NL de consumo); 

✓ Simulação do Balancete de fechamento mensal, agrupado por natureza de 

despesa: 
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SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ESTOQUE 

o Facilita a consolidação das informações para prestação mensal de 

contas 

 
 
DESTAQUES 

 
✓ É o único aplicativo do mercado totalmente integrado, de forma nativa, ao 

SIAFEM / SIAFÍSICO e ao SIGEO-BI; 

✓ Homologado pela SEFAZ 

 

 

BENEFÍCIOS 
 

✓ Sistema web acessado por meio de navegador padrão: 

o Elimina necessidade de equipe de suporte técnico no local; 

o Elimina necessidade de investimentos em infraestrutura de TIC. 

✓ Segurança no tráfego das informações; 

✓ Dados trafegam exclusivamente pela Intragov 

 
 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 

✓ Acesso à Intragov; 

✓ Estação de Trabalho equipada com navegador Internet Explorer 8 ou 

superior, Chrome ou Firefox 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

✓ O sistema não é customizado por cliente; 

✓ Melhorias no sistema e novas solicitações serão centralizadas e aprovadas 

pela SEFAZ 

 


