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Administração de Serviços



Conceito

Resultado de uma parceria entre o Serpro e a Secretaria do Tesouro
Nacional, o Siads é um sistema estruturador do Governo Federal que
possibilita maior transparência, eficiência e economicidade na aplicação
de recursos públicos.

Implantação obrigatória:

• Portaria Mpog nº 385 de 28 de nov 2018 ( prazo 28 de nov 2020);

• Portaria Me nº 232 de 02 jun 2020 (prazo 01 de dez 2021).



Administração de Estoque

• Registro da entrada e movimentação de materiais de consumo e
permanentes de forma integrada com o SIAFI e SIASG;

● Requisição eletrônica de materiais de consumo e permanentes;

● Organização do Almoxarifado;

● Consultas e relatórios, como o de Movimentação do Almoxarifado.

Principais Funcionalidades



Controle de bens patrimoniais próprios e          
de terceiros

• Inventário de bens móveis e imóveis de forma simplificada, com
leitura do código de barras por meio de plataforma mobile;

• Cálculo automático da depreciação dos materiais permanentes e
seu respectivo lançamento no SIAFI;

• Controle do tombamento de materiais permanentes com
numeração única dos bens;

• Registro e controle da garantia dos bens;

• Gestão da saída dos materiais do Estoque por doação, cessão,
devolução, etc;

• Consultas e relatórios, como o de Movimentação de Bens – RMB.

Principais Funcionalidades



Gerenciamento dos serviços de transporte 
do órgão

• Administração de frota própria e terceirizada;

• Cadastro de motoristas (oficiais, credenciados e terceirizados);

• Alertas sobre o vencimento próximo de habilitações, licenciamento
etc;

• Controle de manutenção dos veículos ;

• Solicitação eletrônica de transporte;

• Registro de ocorrências.

Principais Funcionalidades



Troca e doação de materiais entre órgãos

● Registro automático de bens para alienação;

● Reserva de materiais;

● Atestado de Vencimento.

Principais Funcionalidades



Por que utilizar o Siads? 

• Plataforma escalável: permite que o sistema cresça de acordo com
as necessidades;

• Integração com sistemas estruturadores do Governo Federal:
SIAFI e SIASG;

• Geração automática dos registros contábeis pertinentes às
movimentações;

• Adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP;

• Em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público;

• Atende ao padrão definido para identificação de materiais do
Federal Supply Classification.
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