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 SEJAM BEM-VINDOS 1
 

Este é o manual de capacitação e treinamento que a SMARapd 

desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.  

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao 

mesmo tempo, mais prazeroso.  

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar 

nossos serviços para melhor atendê-los.  

 

Bom treinamento! 

 

Equipe SMARapd.  
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 INTRODUÇÃO 2
 

As instruções contidas neste manual são comuns ao sistema de 

materiais referentes ao módulo de almoxarifado. Apresentando os respectivos 

procedimentos necessários para realizar algum tipo de saída do estoque 

através da rotina chamada RME (Requisição de Material no Estoque). 

 

 OBJETIVO 3
 

Fornecer uma base de conhecimento aos nossos clientes para 

realização das respectivas saídas dos materiais do estoque de forma correta e 

objetivo, dessa maneira, procurando facilitar as rotinas do dia a dia. 
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  PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES 4
 

Abaixo serão listados os caminhos para acesso a funcionalidade de 

RME e os campos que deverão ser preenchidos para realização de uma RME, 

onde ao final o material será retirado do estoque refletindo assim no movimento 

de balancete e respectivas prestações de contas. 

Caminho para acesso a rotina: 

 

 

Figura 1 - Tela de RME 

 

A tela demonstrada acima é referente à rotina de RME, dessa maneira 

na primeira aba, chamada “Solicitação” deverão ser preenchidos os campos 

destacados em vermelho “Almoxarifado” e “Requisitante” os mesmos são de 

preenchimento obrigatório, eles indicarão respectivamente de qual 
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almoxarifado será retirado o produto/material e qual será o requisitante que 

esta solicitando a retirada. 

 

A informação de almoxarifado e requisitante é importante devido à 

apuração do consumo, pois irão municiar a administração na 

emissão dos relatórios de apropriação de consumo. 

 

O preenchimento das informações de almoxarifado e requisitante pode 

ser auxiliado através das opções de pesquisa. No caso do campo almoxarifado 

ao clicar no botão        será exibida uma tela que permitirá realizar a busca dos 

materiais de acordo com os materiais já cadastrados no sistema, essa busca 

poderá inclusive ser realizada pela sua descrição/especificação. 

 No preenchimento do campo de unidade orçamentária, o sistema 

disponibiliza um campo que realizará um filtro de acordo com o seu 

preenchimento, ou seja, conforme o seu preenchimento as informações serão 

demonstradas em tempo real, conforme exemplo abaixo: 

 

Figura 2 - Filtro Requisitante 

 

Ao finalizar o preenchimento da aba “Solicitação”, existe também a aba 

“Local de Entrega”, porém as informações contidas nessa aba não são de 

preenchimento obrigatório, sendo todas geradas pelos campos de locais de 

entrega que são cadastrados no menu “Básico”. 

Após o preenchimento das abas anteriores conforme orientações, 

devemos realizar a indicação dos itens que serão inseridos em nossa RME, 

para isso deveremos acessar a aba “Itens” e clicar no botão          , ao realizar 

essa ação será aberta a tela abaixo: 
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Figura 3 - Itens da RME 

 

A tela demonstrada acima é referente à inserção dos itens na RME, 

deverão ser preenchidos os campos destacados em vermelho, “Material” e 

“Quantidade Solicitada” sendo os mesmos de preenchimento obrigatório, eles 

indicarão respectivamente o material que será inserido na RME e a quantidade 

que será retirada do estoque. 

Após finalizar o preenchimento dos campos mencionados acima, deverá 

ser clicado no botão            para gravar as informações. 

 

 CONCLUSÃO 5
 

Ao concluir os passos mencionados acima, o sistema já possuirá uma 

RME gerada e com suas informações obrigatórias preenchidas e disponíveis 

para atendimento, ou seja, quando do preenchimento das informações a RME 

ficará com o “status” de “Digitada” ficando aguardando sua aprovação pela 

pessoal responsável pelo almoxarifado e após isso poderá ser realizado seu 

atendimento. 


