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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

MEMORANDO CIRCULAR Nº 7/2021 - DIALP (11.01.17.04) 
(Identificador: 202142856) 
 
Nº do Protocolo: 23479.015289/2021-83

Marabá-PA, 28 de Setembro de 2021.
 

Ao grupo: DIRETORES ADJUNTOS DE INSTITUTOS, DIRETORES DE INSTITUTOS, DIRETORES DE
UNIDADES E SUBUNIDADES, DIRIGENTES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
 

Título: Indicação de servidor para ser requisitante de material através do SIADS

Prezado (a) Senhor (a),
 
 
 
Considerando o que estabelece a Portaria nº 232, de 02 de Junho de 2020, do Ministério da Economia, que institui o
Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - Siads, no âmbito da administração pública federal, onde torna-se obrigatória
a utilização deste sistema para o gerenciamento e controle de bens permanentes e de consumo, informamos que, devido a
transição de sistemas, a partir de hoje, dia 28/09/2021, está suspenso o cadastro de requisições de material de consumo ao
Almoxarifado via Sipac. 
 
Em breve, estas requisições serão emitidas através do SIADS. Para tanto, é necessário que cada Unidade Administrativa e
Acadêmica defina um servidor como requisitante, através do formulário anexo a este Memorando. Tal ação se faz necessária
para solicitar o cadastramento do servidor requisitante, para o qual será gerada uma senha para acesso ao SIADS. Senha esta
que será enviada no e-mail do servidor.
 
O formulário deve ser preenchido, assinado via Certificado Digital (conforme orientações disponíveis neste link) pelo servidor
e pelo gestor máximo da unidade de lotação e encaminhado para o e-mail dialp@unifesspa.edu.br até o dia  04/10/2021.
 
Por oportuno, informamos que após o cadastramento de todos os requisitantes no sistema SIADS, um treinamento para
operacionalização do sistema será realizado pela equipe da DIALP, com data a ser divulgada posteriormente.
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

(Autenticado em 28/09/2021 17:57) 
MARCELE JULIANE MENEZES CASTRO 

PRO-REITOR(A) - TITULAR 
Matrícula: 1678315 

 
 
 

(Autenticado em 28/09/2021 16:20) 
WALYSON DE LIMA DOS REIS 

CHEFE DE DIVISAO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 2202622 
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