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1. INTRODUÇÃO
Este documento tem como finalidade fornecer as informações necessárias aos Usuários para
operar o Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) do Governo Estadual do Espírito
Santo, no módulo de Patrimônio Mobiliário.
Para iniciar a navegação acesse o endereço www.compras.es.gov.br

2. ÁREA DO SERVIDOR

2.1. Acessando o Sistema
O Usuário terá seu Nome do Usuário (login) e Senha, onde irá acessar o Sistema:

Caso o Login ou a Senha informada esteja Incorreta o Sistema exibe a seguinte mensagem:
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3. DADOS BÁSICOS

3.1 Derivação de Conta
Este mecanismo permite vincular o bem às Contas Contábeis, que indicam a conta
contábil de origem, transitória e a de destino. Este vínculo permite que em uma
movimentação, um bem passe de uma conta para outra transitória e finalmente para sua
conta de destino.
Ao final do processo o bem será classificado na conta definitiva e o histórico do transito do
mesmo será mantido. A opção Derivação de Conta deverá ser acionada no menu.

O sistema disponibilizará formulário para informar a modalidade de entrada do bem e das
possíveis contas que o mesmo poderá assumir, desde sua entrada, movimentação e
recebimento definitivo no destino final.
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3.1.1 Como Criar uma Derivação de Conta
Para criar uma nova Derivação de Conta basta selecionar os campos disponíveis no
formulário correspondente e acionar a Salvar.

Ao acionar a opção Salvar o sistema criará a derivação de conta. As contas de derivação
criadas constarão abaixo do formulário de derivação de contas. Para interrompera a
criação da Derivação de Conta basta acionar a opção Cancelar.

3.1.2 Como Visualizar uma Derivação de Conta
Após localizar a Derivação da Conta desejada, poder-se-á efetuar a visualização do
registro, para isso a opção visualizar deverá ser acionada.
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O sistema disponibilizará o formulário do Dados do cadastro pesquisado para
visualização. Nesta ação o sistema não permite alterações nos dados do registro.

Para retornar a tela anterior, a opção Cancelar deverá ser acionada.

3.1.3 Como Editar uma Derivação de Conta
Após localizar a Derivação da Conta desejada, poder-se-á efetuar a edição do registro,
para isso a opção editar deverá ser acionada.

O sistema disponibilizará o formulário do Dados do cadastro pesquisado para edição.
Após efetuar as alterações no registro. a opção Salvar deverá ser acionada.
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O sistema registrará as alterações efetuadas e emitirá mensagem de sucesso
confirmando a ação. Para retornar a tela anterior, a opção Cancelar deverá ser acionada.

3.1.4 Como Excluir uma Derivação de Conta
Após localizar a Derivação da Conta desejada, poder-se-á efetuar a exclusão do registro,
para isso a opção excluir deverá ser acionada.

O sistema emitirá uma mensagem de alerta com a seguinte indagação "Confirmar
Exclusão?" com as opções OK e Cancelar. Ao acionar a opção OK o sistema efetuará a
exclusão do registro, caso acionada a opção Cancelar, o sistema interromperá a ação.

3.2 Modalidade de Movimentação
Esta funcionalidade permite cadastrar as modalidades de movimentação aplicadas ao
patrimônio.

3.2.1 Como Criar Nova Modalidade de Movimentação
No menu principal, selecione a seção “Modalidade de Movimentação”

5
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Ao selecionar Doação, os campos Alienação, Baixa, Alteração de Posse, Alteração de
Responsabilidade, Prazo Determinado e Recebimento, são definidos automaticamente
pelo sistema sem possibilidade de alteração pelo usuário, sendo que o campo Baixa fica
selecionado como Sim e o Campo Alienação como Não.
Ao selecionar a opção Sim no campo Alienação, o campo Baixa é liberado para
modificação, pois um bem alienado pode ser considerado baixado conforme definido em
legislação. Selecionando a opção Sim no campo Baixa, as opções Alteração de Posse,
Alteração de Responsabilidade, Prazo Determinado e Recebimento são definidos
automaticamente pelo sistema sem possibilidade de alteração pelo usuário.
Se o campo Alienação for marcado como Sim e Baixa como Não, o campo Prazo
Determinado será automaticamente definido pelo sistema como Não pois não existe uma
movimentação de alienação com prazo determinado.
Podendo ser escolhido:
Alteração Posse: Indica se a movimentação alterará o posseiro (Órgão/UO) do Bem.
Alteração de Responsabilidade: Indica se a movimentação alterará o responsável pelo
Bem.
Prazo determinado – é como um empréstimo, a movimentação tem um tempo e o
sistema controla o vencimento deste prazo.
Recebimento - Indica se a movimentação exigirá o recebimento eletrônico do registro de
movimentação por parte do destinatário.
Tipo - São os tipos de movimentações do patrimônio entre os órgãos, podendo ser dos
tipos:
Externa: são movimentações que ocorrem entre os órgãos;
Interna: são movimentações que ocorrem dentro do próprio órgão;
Outros: são movimentações que ocorrem entre o órgão e entidades civis, entidades sem
fins lucrativos, ONG's, associações beneficentes, associações de interesse público, só
esta habilitada para uma modalidade prazo determinado ou baixa, caso contrário o tipo
outros deve estar desabilitado.
MESMO NÍVEL HIERÁRQUICO – Permite selecionar o nível das entidades envolvidas na
movimentação. A movimentação igual somente ocorrerá entre entidades que pertençam à
mesma classificação jurídica. Exemplo, entidades da administração direta somente
poderão movimentar para entidades da administração direta. A movimentação diferente
considerará níveis hierárquicos juridicamente diferentes, ou seja, será possível
movimentar de uma entidade da administração direta para outra entidade de qualquer
outro nível como as da administração indireta, autarquia, autarquia em regime especial,
fundação pública, empresas públicas e sociedade de economia mista. Na modalidade
sem verificação, o sistema não considerará os diferentes níveis hierárquicos existentes,
efetuará a movimentação sem qualquer tipo de verificação.
Altera conta contábil, setado como sim ou não, ao escolher sim serão apresentados as
opções para informar as contas contábeis nos seguintes casos:
Em trânsito: Lista as descrições contábeis de bens permanentes cadastradas no
sistema. (Que não possuam vinculo com conta de despesa). Habilitado somente se a
opção "Altera Conta Contábil" e "Recebimento"estiver selecionada.
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Origem: Lista as descrições contábeis de bens permanentes cadastradas no sistema.
(Que não possuam vinculo com conta de despesa). Habilitado somente se a opção "Altera
Conta
Contábil"
estiver
selecionada.
Destino: Lista as descrições contábeis de bens permanentes cadastradas no sistema.
(Que não possuam vinculo com conta de despesa). Habilitado somente se a opção "Altera
Conta Contábil"=Sim e se o "Tipo" = Externo ou Outros.
Situação – Se uma modalidade já foi utilizada no cadastramento de movimentações , ela
não poderá ser excluída por estar sendo utilizada, mas pode ser inativada, desta forma o
vínculo é mantido com os cadastros anteriores, porém não pode ser utilizado em uma
nova movimentação, apenas se sua situação for modificada para Ativo.
Movimentação externa habilita o campo Mesmo Nível Hierárquico, é quando o CLIENTE
quer delimitar a autorização de movimentações por níveis hierárquicos.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.
Na tabela existente na página abaixo da opção salvar é possível visualizar os itens já
criados, podendo se filtrar por Modalidade, Descrição, Amparo Legal e Situação, inserindo
a primeira letra ou primeiro número, bem como classificar os itens de cada coluna em
ordem crescente ou decrescente.
Ao clicar em Excluir, o sistema carrega a tela de dados do cadastro com os dados do
registro selecionado somente para visualização e emite uma mensagem de confirmação
de exclusão, se o registro selecionado não tiver sido usado em nenhuma transação, o
sistema exclui o registro na base de dados, emitindo mensagem de sucesso e atualiza a
lista de modalidade de movimentação. Porém se existir registro o sistema emite
mensagem informando que não é possível a exclusão.
Como Filtrar uma Modalidade de Movimentação
É possível fazer um filtro por código ou descrição, na área superior da tabela de
modalidade de movimentação, localizada na parte inferior da página, digitando a(s)
letra(s) inicial(ais) da modalidade, descrição, amparo legal ou situação.

Ao informar as letras iniciais no campo Modalidade o sistema automaticamente
alimentará a lista com o registros que contenham as iniciais informadas no campo.

Ao informar as letras iniciais no campo Descrição o sistema automaticamente alimentará
a lista com o registros que contenham as iniciais informadas no campo.
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Ao informar as letras iniciais no campo Amparo Legal o sistema automaticamente
alimentará a lista com o registros que contenham as iniciais informadas no campo.

Ao informar as letras iniciais no campo Situação o sistema automaticamente alimentará a
lista com o registros que contenham as iniciais informadas no campo.

Como Visualizar um item da Modalidade de Movimentação
Para visulizar um registro do modo de movimentação, selecione o registro desejado e
acione a opção Visualizar representado por uma lupa, os dados serão mostrados na área
Dados do cadastro nesta visualização não é possível editar ou alterar dados.

Como Editar um Registro da Modalidade de Movimentação
Para editar um registro do modo de movimentação, selecione o registro desejado e acione
a opção Editar por um bloco de notações, os dados serão mostrados na área Dados do
cadastro permitindo edição dos campos Descrição e Amparo Legal, após efetuar as
alterações desejadas acione a opção Salvar para confirmá-las.
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Como Excluir uma Modalidade de Movimentação
Para excluir um registro da modalidade de movimentação, selecione o registro desejado e
acione a opção Excluir representado por uma lixeira. O sistema permitirá a exclusão dos
registros que ainda não foram utilizados. Os registros que possuem uso permanecerão
com a opção Excluir no modo inativo.
Ao acionar a opção Excluir, o sistema carrega a tela de dados do cadastro com os dados
do registro selecionado somente para visualização e emite uma mensagem de
confirmação de exclusão, se o registro selecionado não estiver em uso em nenhuma
transação, o sistema exclui o registro na base de dados, emitindo mensagem de sucesso
e atualiza a lista de modalidade de movimentação. Porém se existir registro o sistema
emite mensagem informando que não é possível a exclusão. Neste momento é possível
editar o registro e mudar sua situação para Inativo. Se já ocorreu uma movimentação com
essa modalidade o sistema não permite a exclusão do registro, pois o mesmo está em
uso.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.
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O sistema ira exibir a mensagem Operação realizada com sucesso.
Modalidade é a descrição resumida que identifique as características e objetivos da
movimentação.
Descrição da modalidade são as instruções de como deve ser executada a
movimentação supra.
Amparo Legal conjunto de normas que amparam a existência da modalidade informada.

3.3 Item Conta3.3.1 Como Criar um Item Conta
O Menu principal, selecione a seção "Dados Básicos" e clique na opção "Item Conta"
Na tela apresentada, preencha os campos necessários e acione a opção Salvar.

3.3.2 Como Filtrar um Item Conta
É possível fazer um filtro por código, descrição, tipo ou situação na área superior da
tabela de itens conta.
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Observe no campo Código, ao inserir os números iniciais no campo o sistema
automaticamente listará os registros que contenham esse conjunto de números.

Observe no campo Descrição, ao inserir os dados iniciais no campo correspondente o
sistema automaticamente listará os registros que contenham esse conjunto de dados
informados.

Observe no campo Tipo, ao selecionar o tipo no campo correspondente o sistema
automaticamente listará todos os registros que pertençam ao tipo informado.
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Observe no campo Situação, ao selecionar a situação no campo correspondente o
sistema automaticamente listará todos os registros que pertençam àquela situação.

3.3.3 Como Visualizar um Item Conta
Para visulizar um registro de item conta, selecione o registro desejado e acione a opção
visualizar representado por uma lupa, os dados serão mostrados na área Dados do
cadastro apenas para visualização.
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3.3.4 Como Editar um Item Conta
Para editar um registro de item conta, selecione o registro desejado e acione a opção
Editar representado por um bloco de anotações, os dados serão mostrados na área
Dados do cadastro permitindo edição do campo situação, após efetuar as alterações
desejadas acione a opção Salvar.

3.3.5 Como Excluir um Item Conta
Para excluir um registro do tipo de item conta, selecione o registro desejado e acione a
opção Excluir representado por uma lixeira.
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O sistema disponibilizará mensagem para confirmar a ação, acione a opção OK para
confirmá-la ou Cancelar para interrompe-la.

Caso a ação seja confirmada o sistema ira exibir a mensagem Operação realizada com
sucesso.

3.4 Estado de Conservação

3.4.1 Como Criar um Novo Estado de Conservação
No Menu principal, selecione a seção "Dados Básicos" e clique na opção "Estado de
Conservação"
Na tela apresentada, preencha o campo Descrição com o novo estado de conservação
(EX: REGULAR, USADO, etc) e acione a opção Salvar. O registro será salvo e o código
será gerado automaticamente pelo sistema.
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3.4.2 Como Filtrar um Estado de Conservação
É possível fazer um filtro por código ou descrição, na área superior da tabela de estados
de conservação, digitando a letra inicial da descrição ou número(s) inicial(ais) do código.

3.4.3 Como Visualizar um Estado de Conservação
Para visualizar um registro do estado de conservação, selecione o registro desejado e
acione a opção visualizar.
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Os dados do item serão demonstrados no campo Dados do Cadastro.

3.4.4 Como Editar um Estado de Conservação
Para editar um registro do estado de conservação, selecione o registro que desejas
alterar, acione a opção Editar,

Os dados do item serão demonstrados no campo Dados do Cadastro.
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O sistema habilitará o campo Descrição no formulário Dados do Cadastro permitindo
edição. Após efetuar as alterações desejadas a opção Salvar deverá ser acionada.

3.4.5 Como Excluir um Estado de Conservação
Para excluir um registro do estado de conservação, selecione o registro desejado e
acione a opção Excluir. Somente os registros não utilizados poderão ser excluídos, os
registros que já possuem uso manterão a opção Excluir no modo Inativo

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão,acione a opção OK para confirmar a
exclusão, ou Cancelar para interromper.
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O sistema exibirá mensagem confirmando a ação.

3.5 Tipo de Baixa

3.5.1 Como Criar Novo Tipo de Baixa
No Menu principal, selecione a seção Dados Básicos e acione a opção Tipo de Baixa.

Na tela apresentada, preencha o campo Descrição com o novo tipo de baixa (EX:
OBSOLETO, FURTO, etc), e acione a opção Salvar. O código será gerado
automaticamente pelo sistema.
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3.5.2 Como Filtrar um Tipo de Baixa
É possível fazer um filtro por código ou descrição, na área superior da tabela de tipo de
baixa, digitando a letra inicial da descrição ou número(s) inicial(ais) do código.

3.5.3 Como Visualizar um Tipo de Baixa
Para visuliazar um registro do tipo de baixa, escolha o registro desejado e acione a
opção Visualizar.

Os dados do registro serão disponibilizados na área Dados do cadastro.
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3.5.4 Como Editar um Tipo de Baixa
Para editar um registro do tipo de baixa, selecione o registro desejado e a acione a opção
Editar.

Os dados serão mostrados na área Dados do cadastro permitindo edição do campo
descrição.

Após efetuar as alterações desejadas acione a opção Salvar.
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3.5.5 Como Excluir um Tipo de Baixa
Para excluir um registro do tipo de baixa, selecione o registro desejado e acione a opção
Excluir. O sistema permitirá a exclusão dos registros que ainda não foram utilizados.
Aqueles registros que possuem uso permanecerão com a opção Excluir no modo inativo.

O sistema solicitará a confirmação de exclusão, para confirmar exclusão acione a opção
OK, caso contrário acione a opção Cancelar.

O sistema exibirá a mensagem Operação realizada com sucesso confirmando a ação.

3.6 Conta Contábil

3.6.1 Como Criar uma Conta Contábil
Para criar uma nova Conta Contábil selecione a opção Conta Contábil.
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O sistema disponibilizará formulário para cadastro da nova Conta Contábil.

Preencha os campos apresentados nos formulário e acione a opção Salvar para
confirmar a criação da nova Conta Contábil. Caso desejes interromper a ação, a opção
Cancelar deverá ser acionada.

3.6.2 Como Copiar um Grupo
Para copiar um grupo contábil basta acionar a opção Copiar Grupo.

O sistema habilitará um novo formulário para informar a origem e o destino da cópia do
grupo.
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Informe o grupo de origem e de destino desejado e acione a opção Gerar. O sistema
efetuará a cópia dos agrupamento das contas e emitirá mensagem de sucesso
confirmando a ação.

3.6.3 Como Filtrar uma Conta Contábil
É possível fazer um filtro por Código, Descrição Contábil, Descrição Contábil Despesa
ou Situação na área superior da tabela de itens conta, digitando a letra inicial da
descrição ou número(s) inicial(ais) do código.

3.6.4 Como Visualizar uma Conta Contábil
Para visualizar um registro de Conta Contábil, selecione o registro desejado e acione a
opção Visualizar.
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O sistema exibirár os dados do registro nos campos do formulário Dados do Cadastro.
Os dados visualizados não poderão ser alterados.

3.6.5 Como Editar uma Conta Contábil
Para editar um registro de Conta Contábil, acione a opção Editar.

Os sistema habilitará os campos do formulário Dados do Cadastro para alterá-los. Após
efetuar as alterações desejadas a opção Salvar deverá ser acionada. O sistema emitirá
mensagem de sucesso confirmando a ação.

3.6.6 Como Excluir uma Conta Contábil
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Para excluir um registro do tipo de Conta Contábil, selecione a conta desejada e acione
a opção Excluir.

O sistema solicitará a confirmação de exclusão, acione a opção OK para confirmar a
ação, caso contrário acione a opção Cancelar.

Caso a exclusão seja confirmada, o sistema exibirá a mensagem de sucesso confirmando
a ação.

3.7 Tipo de Documento

3.7.1 Como Criar um Novo Tipo de Documento
No Menu principal, selecione a seção "Dados Básicos" e clique na opção "Tipo de
Documento"
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Na tela apresentada, preencha o campo Descrição(1) com o tipo de documento (EX:
Contrato, Convênio, etc), e acione a opção Salvar (2). O código será gerado
automaticamente pelo sistema.

3.7.2 Como Filtrar um Tipo de Documento
É possível fazer um filtro por código ou descrição, na área superior da tabela de tipos de
documentos, digitando a letra inicial da descrição ou número(s) inicial(ais) do código.

3.7.3 Como Visualizar um Tipo de Documento
Para visulizar um registro do tipo de documento, acione a opção Visualizar (1)
representado por uma lupa, os dados serão mostrados na área Dados do cadastro
apenas para visualização (2).
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3.8 Dados de Depreciação

3.8.1 Como Criar um Novo Dado de Depreciação
No Menu principal, selecione a seção Dados Básicos e acione a opção Dados de
Depreciação.

Na tela apresentada, preencha com os dados solicitados:
Vida Útil (Meses): Vida útil esperada para o bem.
Taxa Mensal(%): Taxa de depreciação anual para o bem.
Valor Residual(%): Valor residual (em percentual e valor máximo de 100) esperado para
os bens da classe.
Situação: Situação do registro na base de dados. Indica se está ativo ou não. Os
registros inativos não mais serão utilizados no sistema.
No campo Descrições Contábeis selecione cada item que deverá utilizar o dado de
depreciação que está sendo criado e acione a opção Adicionar, finalizada a inclusão de
todos os itens necessários acione a opção Salvar.
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O método é fixado como Quotas Constantes e o código do dado de depreciação será
gerado automaticamente pelo sistema.

3.8.2 Como Filtrar um Dado de Depreciação
É possível fazer um filtro na área superior da tabela de dados de depreciação por código
de descrição contábil, vida útil, depreciação, percentual residual e situação.

Para filtrar pelo Código de Descrição contábil informe os números iniciais da conta e o
sistema automaticamente listará todas as contas que se iniciam com aqueles números.
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Para filtrar pela Vida Útil informe a quantidade de meses de durabilidade estimada para
o item e o sistema automaticamente listará todas os bens que possuem a vida útil
informada.

Para filtrar pela taxa de Depreciação informe a taxa estimada para o item e o sistema
automaticamente listará todas os bens que possuem taxa de depreciação informada no
campo correspondente.

Para filtrar pelo Percentual Residual informe o percentual residual para o item e o
sistema automaticamente listará todas os bens que possuem o percentual de depreciação
informado no campo correspondente.
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Para filtrar pela Situação escolha a situação desejada e o sistema automaticamente
listará todas os bens que encontram na situação informada no campo correspondente.

3.8.3 Como Visualizar um Dado de Depreciação
Para visualizar selecione o registro desejado e acione a opção Visualizar representado
por uma lupa,

os dados serão mostrados na área Dados do cadastro e Descrições Contábeis apenas
para visualização não permitindo alteração pelo usuário.

31

3.8.4 Como Editar um Dado de Depreciação
Para alterar um dado de depreciação, selecione o registro desejado e acione a opção
Editar, representado por um bloco de anotações,

Os campos sinalizados com o asterisco vermelhos poderão ser editados, efetue as
alterações desejadas e acione a opção salvar para confirmá-las, caso desejes
interromper a ação acione a opção Cancelar.

O método é fixado como Quotas Constantes e o código do dado de depreciação será
gerado automaticamente pelo sistema.

3.8.5 Como Excluir um Dado de Depreciação
Para excluir um registro de Dado de Depreciação, selecione o registro desejado e acione
a opção excluir representado por uma lixeira.
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O sistema solicitará confirmação da operação e remove o registro emitindo mensagem de
sucesso.

Somente registros não utilizados poderão ser excluídos. Caso o registro esteja sendo
utilizado, o ícone correpondente na coluna Excluir estará inativado representado pela cor
acinzentada.

3.9 Modalidade de Aquisição
Esta página permite cadastrar as modalidades de aquisições aplicada ao patrimônio.

3.9.1 Como Criar uma Nova Modalidade de Aquisição
No Menu principal acione a opção Modalidade de Aquisição.

O sistema disponibilizará um formulário chamado Dados do Cadastro.
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Para criar um novo registro de Modalidade de Aquisição informe os campos Descrição,
informe a Situação se Ativo ou Inativo, e no campo Resultante de Execução
Orçamentária se Sim ou Não.
Após informar os campos requeridos, a opção Salvar deverá ser acionada para
armazenar o novo registro de Modalidade de Aquisição.

3.9.2 Como Filtrar um Modalidade de Aquisição
É possível fazer um filtro por código, descrição e situação da modalidade de aquisição
armazenados no sistema.

Para filtrar pelo Código da Modalidade de Aquisição informe os números iniciais do
código da modalidade e o sistema automaticamente listará todas os códigos que se
iniciam com aqueles números.

34

Para filtrar pela Descrição da Modalidade de Aquisição informe as letras iniciais da
descrição da modalidade e o sistema automaticamente listará todas os registros que se
iniciam com aqueles letras.

Para filtrar pela Situação escolha a situação desejada da modalidade e o sistema
automaticamente listará todas os registros que se encontrem na situação escolhida.

Para filtrar pelo Resultante de Execução Orçamentária informe a inicial de qualquer um
dos resultados e o sistema automaticamente listará todos os registros que se encontrem
na situação escolhida.

Para limpar os campos para uma nova pesquisa acione a opção Cancelar.

3.9.3 Como Visualizar um Registro de Modalidade de Aquisição
Para visualizar um registro do modo de aquisição, acione a opção Visualizar
representado por uma lupa, os dados serão mostrados na área Dados do cadastro.

Para retornar a lista de registros anteriores acione a opção Cancelar.

3.9.4 Como Editar um Registro de Modalidade de Aquisição
Para editar um registro de modalidade de aquisição selecione o registro desejado, acione
a opção Editar representado por um bloco de anotações. Os dados referentes ao registro
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serão disponibilizados na área Dados do Cadastro. O sistema permite alterar os campos
Descrição e Situação, o campo Código não pode ser alterado.

Após efetuar as alterações do registro acione a opção Salvar para confirmá-las, caso
desejes interromper a ação acione a opção Cancelar.

3.9.5 Como Excluir um Modo de Aquisição
Para excluir um registro de modalidade de aquisição, acione a opção Excluir
representado por uma lixeira. Somente as modalidades não utilizadas poderão ser
excluídas, as que já possuem uso manterão a opção Excluir no modo Inativo.

O sistema emitirá mensagem de confirmação da exclusão, acione a opção OK para
confirmá-la ou Cancelar para interromper a ação.
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Ao confirmar a operação o sistema exibirá a mensagem Operação realizada com
sucesso.
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4. FUNÇÕES DE ALMOXARIFADO

4.1 Registrar Entrada
Esta página permite registrar a entrada de bens móveis. O Registro de Entrada
de bens implica no registro físico do bem. No Menu principal acione a opção
Registrar Entrada.

O sistema disponibilizará o formulário Novo Registro de Entrada.
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O formulário de registro de entrada permite efetuar consulta aos registros
existentes, para isso permite que os filtros de pesquisas sejam selecionados de
acordo com a necessidade da pesquisa. No campo Adicionar filtro, permite-se
que os filtros sejam selecionados para compor a pesquisa desejada.

Ao adicionar um novo filtro, o sistema incorporará o mesmo ao formulário Novo
de Registro de Entrada.

4.1.1 Como Criar um Novo Registro de Entrada
Para criar um novo registro de entrada deve-se acionar a opção Novo
Registro de Entrada.
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Tombamento

O sistema habilitará o formulário Dados de Registro de Entrada para que as
informações da entrada possam ser registradas.

Após informar os campos requeridos no formulário a opção Salvar deverá ser
acionado para confirmar o registro. Para interromper o registro de entrada a
opção Cancelar deverá ser acionada.

4.1.2 Tipos de origem de Registro de Entrada
O registro de Entrada de Bens apresenta formatos diversos quanto a sua
origem, para cada tipo de origem haverá um formulário especifico para seu
registro.
Os Registros de Entrada de Bens Adjudicação, Apreensão, Construção,
Contrato, Dação em Pagamento, Devolução de Doação, Movimentação de
Estoque, Permuta, Produção Interna e Reprodução possuem o mesmo
formulário:

41

O Registro de Entrada de Bens por Convênio apresentam campos específicos
que identificam o Convênio:

O Registro de Entrada de Bens por Processo de Aquisição apresentam
campos específicos que identificam os dados do processo de aquisição:
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Tombamento

Faz-se necessário informar o número do processo e acionar a opção buscar, o
sistema efetuará a busca dos dados do processo na base de dados do módulo
de compras,

Ao acionar a opção Salvar, o sistema salvará o registro de entrada e habilitará
os campos correspondentes para conclusão do Registro de Entrada.

4.1.3 Como Anexar documentos ao Registro de Entrada
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Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e acione a opção Adicionar.

O sistema disponibilizará a tela Dados do Documento para informar os dados
do documento a ser anexado. Os seguintes dados devem ser informados:
Data Emissão: Data de emissão do documento
Número: Número do documento
Valor: Valor do documento
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento

Após o preenchimento dos campos acione a opção Adicionar.
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Tombamento

O sistema disponibilizará mecanismo de busca do arquivo a ser anexado, após
localizar o arquivo a ser anexado a opção Abrir deverá ser acionada para que
o sistema possa anexar o mesmo ao registro.

O sistema exibirá o documento anexado no campo Anexo(1), para confirmar a
operação faz-se necessário acionar a opção Salvar(2). Para retornar à tela
principal de Registro de Entrada, a opção Fechar deverá ser acionada.

4.1.4 Como Fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão "Download" na tabela de
visualização dos documentos.
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Salve o documento no seu computador.

4.1.5 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento, acione a opção Visualizar
representado por uma lupa.

O sistema disponibilizará os dados do documento apenas para visualização,
não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no botão
"Fechar".

4.1.6 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão "Editar" representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada edição, clique no botão "Salvar".
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Tombamento

4.1.7 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir um documento, clique no botão "Excluir", representado por uma
lixeira. O sistema permitirá a exclusão dos registros que ainda não foram
utilizados. Aqueles registros que possuem uso permanecerão com a opção
"Excluir" no modo inativo.
O sistema solicitará a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema irá exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"

4.1.8 Como Incluir Bens ao Registro de Entrada
Para realizar uma pesquisa de bens existentes, selecione entre Itens Compra
ou Bens. Bens são registros de materiais já existente no sistema, item compra
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são os registros de um novo material, não existente no sistema, estes registro
tem origem no sistema de compras.
Ao pesquisar um bem para registro de entrada, ao escolher um bem já
cadastrado, as informações referentes a este cadastro não poderão ser
alterados.

Se selecionada a opção Itens Compra, a busca poderá ser feita por:
Código Item Compra: Código do bem cadastrado no sistema.
Classe Item: Classe do item a ser cadastrados no sistema.
Descrição: Descrição da característica do bem.

Se for selecionada a opção Bens, a busca poderá ser feita por:
Código do Bem: Código do bem registrado no sistema.
Código do Item Compra: Código do item cadastrado no sistema.
Descrição: Descrição da característica do bem cadastrado no sistema.
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Tombamento
no campo para entrada de dados inclua a descrição, Classe ou Código e clique
na opção "Pesquisar"

O sistema mostrará os resultados da pesquisa realizada, se foi uma pesquisa
por Bens, o resultado será relacionado por Código, Descrição, Fabricante,
Marca e Modelo, pois já possui características próprias.
Se a pesquisa for realizada por Item Compra, o resultado será relacionado por
Código, Descrição, Unidade de Entrada e Descrição Contábil, pois vem do
processo de compras e não é relacionado com características, marca, modelo
e fabricante.
Escolha o item desejado e clique no botão "Incluir".

Após a inclusão, o sistema abrirá a tela "Item Registro de Entrada" onde se
deve preencher os dados do item, sendo eles:
Data de Vencimento da Garantia: Data que vence a garantia do item.
Descrição Contábel: Descrição da Conta Contábil.
Estado de Conservação: Estado em que o bem se encontra
Unidade de Entrada: Unidade em que o produto foi entregue (Ex: pacote, kilo,
caixa), no caso de um Bem, este campo já virá preenchido.
Marca: Marca do produto, no caso de um Bem, este campo já virá preenchido
Quantidade: Quantidade entregue dos produto na unidade de entrada
Modelo: Modelo do produto, no caso de um Bem, este campo já virá
preenchido
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Quantidade unitária por unidade de entrada: É a quantidade de itens do
produto que contém na unidade de entrada (Ex: para entrar 1 caixa com 10
unidades terá: unidade de entrada: caixa, quantidade: 1, quantidade unitária
por caixa: 10)
Fabricante: Fabricante do produto, no caso de um Bem, este campo já virá
preenchido
Total
Unitário:
Quantidade
x
Quantidade
Unitária,
preenchido
automaticamente pelo sistema
Valor: Valor do produto pela unidade de entrada (Ex: 1 caixa de papel com 10
unidades, custa R$10,00)
Total: Valor x Quantidade, preenchido automaticamente pelo sistema
Descrição: Descrição do produto, no caso de um Bem, este campo ja virá
preenchido e em caso de Itens Compra, pode ser complementado.

Ainda na mesma tela, adiciona as características do bem e imagens do mesmo
(Caso tenha adicionado um Bem, esses dados já virão preenchidos) e clique no
botão "Salvar".

O sistema exibe a listagem que contém todos os Bens referentes ao registro de
entrada, contendo as seguintes informações:
Código, Descrição, Descrição Contábil, Valor Unitário, Quantidade, Total e
Situação
E para cada registro da listagem as seguintes opções:
Tombar, Visualizar, Editar e Excluir.
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O sistema permitirá a ação Excluir somente àqueles registros que ainda não
foram utilizados. Aqueles registros que estiverem em uso permanecerão com a
opção Excluir no modo inativo.

Quando todos os itens já foram registrados, acione a opção Finalizar após
finalizado. Não caberá edição após finalizar os itens de registro de entrada.

4.1.9 Como Incluir Bens ao Registro de Entrada por Processo
Licitatório.
O Registro de Entrada pelo tipo Processo de Aquisição apresenta forma
diferente dos demais tipos de registro. O processo licitatório de aquisição de
bens fica registrado no sistema, quando estes bens são registrados no setor de
patrimônio, ao selecionar a modalidade Processo de Aquisição e ao informar
o número correto do processo, o sistema automaticamente carrega os itens
adquiridos por aquele número de processo licitatório.
Neste caso a pesquisa por Bens ou Itens Compra, que ocorre nos outros tipos
de modalidade, torna-se desnecessária. O formulário itens do fornecedor lista
os bens que foram adquiridos por aquele processo licitatório.

Para selecionar os bens a serem registrados, deve-se selecionar a opção
Incluir Item.
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O sistema habilitará uma nova tela para informar detalhes do item Registro de
Entrada. Observe no campo quantidade está totalizado a quantidade adquirida
pelo processo, necessariamente isso significa que o administrador de
patrimônio seja obrigado a registrá-los todos de uma única vez. Caso o
administrador de patrimônio desejar, poderá fazê-lo por quantidade menores,
para isso basta informar a quantidade a ser registrado naquele registro.

Logo após informar os campos requeridos, a opção Salvar deverá ser
acionada. O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Além
disso, o sistema habilitará os campos Características e Imagens.
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O campo características permite incluir o item ao grupo que pertence,
características complementares como altura, largura, peso e voltagem, após
adicionar as características no item a opção Adicionar deverá ser acionada.

O sistema incluirá a característica adicionada à Lista Características do Bem.
Para incluir uma imagem própria do bem a ser registrado, a opção Adicionar
Imagem deve ser acionada.

O sistema habilitará janela para busca da imagem na estação de trabalho.
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Selecione a imagem que desejas anexar ao registro de Entrada de Bens e
acione a opção Abrir.

O sistema incluirá a imagem do objeto no cadastro de registro de Entrada de
Bens, a opção Salvar deverá ser acionada para confirmar a ação. Caso
necessário, para excluir a imagem basta acionar a opção Remover Imagens.
Para retornar ao formulário principal de registro de entrada de bens, a opção
Fechar deverá ser acionado.
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A opção Finalizar deverá ser acionada para terminar o registro de Entrada de
Bens. O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.

4.1.10 Como criar Registro de Entrada com Data Retroativa
O sistema disponibilizará o formulário Dados de Registro de Entrada para
que as informações da entrada possam ser registradas.

Após preencher as informações obrigatórias e acionar a opção Salvar, o
sistema irá validar a Data de Referência informada, caso essa data seja
referente ao mês passado, será exibido a tela de justificativa de Entrada
Retroativa. Para cancelar a justificativa da entrada retroativa a opção Fechar
deverá ser acionada.
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Ao inserir a Justificativa da data retroativa, a opção Salvar deverá ser
acionada, para confirmar o registro.

Após Salvar a Justificativa, o sistema salva o registro conforme a imagem
acima.
Após realizar os passos de pesquisar os bens e incluir os itens ao registro de
entrada e salvar, será disponibilizado a opção “Finalizar”, conforme imagem
abaixo.

Caso seja encontrado fechamento nos meses anteriores em relação à data
retroativa informada, será exibida a tela abaixo com os fechamentos ativos e o
campo a ser informada a justificativa para anular os fechamentos, acionar a
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opção Anular Fechamentos e Finalizar Registro de Entrada para finalizar
registro.

O Registro de Entrada será finalizado e a operação de anulação do fechamento
poderá ser visualizada na tabela de Lista de Operações.

4.1.11 Como Estornar um Item do Registro de Entrada
Para estornar um item do registro de entrada, selecione o item desejado e
acione a opção Estornar.

Na tela de estorno, insira o motivo e acione a opção Salvar.
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O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Para retornar à
tela principal a opção Fechar deverá ser acionada. A situação do registro de
entrada passa de Finalizado para Estornado. Os registros de itens estornados
não poderão ser reutilizados.

4.1.12 Como Pesquisar um Registro de Entrada
No menu principal, a opção Registrar Entrada deverá ser acionada.

O sistema disponibilizará um formulário para selecionar os Argumentos De
Pesquisa.

Neste formulário é possivel adicionar os filtros que comporão o parâmetro para
efetuar a pesquisa.
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Observe na imagem acima, ao adicionar o filtro Situação, automaticamente o
mesmo passa a constar como parâmetro de pesquisa do formulário.

Após inserir os filtros de pesquisas
correspondentes para efetuar a pesquisa.

desejado,

informe

os

campos

Após acionar a opção Pesquisar, o sistema listará todos os registros
localizados.
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Para remover um filtro do formulário, desmarque a seleção na caixinha
correspondente e o filtro adicionado será removido.

4.2 Fechamento Mensal

4.2.1 Como Gerar um Fechamento Mensal
Para gerar um novo registro de Fechamento Mensal basta acionar a opção
Fechamento Mensal no menu principal do sistema.

O sistema disponibilizará um formulário para a inclusão de um registro de
fechamento mensal de movimentação de bens. Para gerar um novo Registro
de Fechamento Mensal de movimentação de bens, acione a opção Novo
Fechamento.
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O sistema habilitará o formulário para registro do Fechamento Mensal, o
sistema preencherá automaticamente a Data de Criação e o Usuário
responsável. Os campos Órgão e Data do Mês Referência deverão ser
selecionados pelo responsável do registro.

Após preencher os campos requeridos, o sistema listará os meses encontrados
e as opções “Copiar Tudo”, “Copiar”, “Remover” e “Remover Tudo”, após copiar
os meses que deseja realizar o fechamento, a opção Gerar Fechamento
deverá ser acionada. O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a
ação.

4.2.2 Como Pesquisar o Registro de Fechamento Mensal
Para efetuar uma pesquisa de registro de fechamento mensal adicione as
opções de pesquisa que desejar no campo Argumentos de Pesquisa.

Ao adicionar o filtro, automaticamente o mesmo passará a compor o parâmetro
de Pesquisa do seu formulário.
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Após selecionar as opções nos filtros adicionados, a opção Pesquisar deverá
ser acionada.

O sistema listará abaixo os registros encontrados.

4.2.3 Como Visualizar o Registro de Fechamento Mensal
Após localizar o registro de fechamento mensal desejado mediante a execução
da opção Pesquisar, poder-se-á efetuar a visualização do registro, para isso
acione a opção Visualizar.
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O sistema disponibilizará o formulário do Fechamento Mensal pesquisado
para visualização. Nesta ação o sistema não permite alterações nos dados do
registro.

Para retornar ao menu principal a opção Voltar deve ser acionada.

4.2.4 Como Anular o Registro de Fechamento Mensal
A funcionalidade Anular permito que os registros de Fechamentos Mensal de
bens móveis seja anulada. Após localizar o registro de Fechamento Mensal de
bens desejado, marcar o mês que deseja anular e a opção Anular deverá ser
acionada.
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Ao acionar a opção, o sistema disponibilizará a tela com os fechamentos
marcados para anulação com o campo para inserir a justificativa da ação.

Preencher justificativa e acionar a opção Salvar. O sistema anulará o registro e
emitirá mensagem de sucesso. Para retornar à tela principal a opção Fechar
deverá ser acionada.

4.2 Distribuição
É o ato de distribuir bens móveis entre as unidades organizacionais. Para
acessar esta funcionalidade faz-se necessário acionar a opção Distribuição.

O sistema habilitará um formulário para elaborar um novo registro de
Distribuição.
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4.2.1 Como Criar Uma Nova Distribuição
Para criar uma Nova Distribuição de bens, no formulário principal, acione a
opção Novo.

O sistema disponibilizará um formulário para informar os dados de distribuição
dos bens.
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Preencha os campos obrigatórios marcados pelo (*) , ao preencher os campos
de seleção alguns novos campos complementares serão habilitados:
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Para confirmar os dados informados no formulário, a opção Salvar deverá ser
acionado. O sistema salvará o registro, criará código para o mesmo e emitirá
mensagem de sucesso confirmando a ação. Além disso, o sistema habilitará
os campos Documentos e Pesquisa de Patrimônio.
O campo Tipo de Documentos permite que documentos sejam anexados ao
registro de Distribuição.

Para adicionar um novo documento ao Registro de Distribuição, deve
selecionar o tipo de documento desejado no campo Tipo de Documento e
acionar a opção Acionar.
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O sistema habilitara um novo formulário para colher detalhes do tipo de
documento que fora anexado.

Os campos deverão ser preenchidos de acordo com os dados constantes nos
documento que será anexado. Para anexar o arquivo do documento a opção
Adicionar deverá ser acionado. O sistema habilitará uma janela para seleção
do arquivo a ser anexado.

Ao selecionar o arquivo que desejas anexar ao registro de distribuição, acione
a opção Abrir. O sistema efetuará o carregamento do arquivo junto à registro
de documento.
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Após efetuar os procedimentos acima, a opção Salvar deverá ser acionado. O
sistema anexará o arquivo de documento desejado, emitirá mensagem de
sucesso confirmando a ação. Para retornar ao formulário principal, a opção
Fechar deverá ser acionada.
O sistema exibira o documento anexado no Formulário Documentos - Lista de
Documentos.

O documento anexado à Lista de Documentos poderá ser visualizado,
editado e excluído. Além disso poderá efetuar-se o seu download conforme
opções ofertadas no formulário.
Após anexar o arquivo faz-se necessário que o patrimônio a ser distribuído seja
selecionado e incluído no registro, para isso deve-se efetuar busca do
patrimônio desejado no campo Pesquisa de Patrimônio:
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No campo Buscar Por deve selecionar-se a modalidade de pesquisa do
patrimônio a ser distribuído.

Ao selecionar o tipo de busca do patrimônio, o sistema habilitará campos
auxiliares para pesquisa do mesmo. Na imagem acima, como exemplo, foi
selecionada a opção Descrição do Bem esta opção inclui os seguintes
campos no formulário Pesquisa de Patrimônio.

Ao selecionar a opção de busca deve inserir-se o parâmetro de busca, a opção
Pesquisar deverá ser acionada para efetuar a busca do bem.
O sistema listará o resultado da busca no mesmo formulário, para efetivar a
escolha do bem pesquisado o mesmo deverá ser selecionado e a opção
Adicionar deverá ser acionado.

O sistema adicionará o bem selecionado ao formulário Itens Movimentação.
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Para incluir outro bem no mesmo registro de movimentação basta repetir a
operação acima. Para eliminar os itens incluídos na lista Itens Movimentação,
basta selecionar a opção desejada e acionar a opção Excluir.

4.2.2 Como Salvar um Registro de Distribuição
Após preencher os campos nos formulários de Registro de movimentação fazse necessário que o registro seja armazenado no sistema, para isso a opção
Salvar deverá ser acionado.

O sistema salvará os dados adicionados ao registro de distribuição e emitirá
mensagem de sucesso confirmando a ação.
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4.2.3 Como Tramitar um Registro de Distribuição
Trâmite é o ato e movimentar um bem móvel de um local físico para outro. Para
realizar um trâmite no sistema basta selecionar o registro de movimentação
desejado e acionar a opção Tramitar.

O sistema habilitará novo formulário para complementar dados da tramitação
do bem móvel.
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Escolha o Destino do registro de Distribuição e acione a opção Encaminhar,
o sistema encaminhará o registro de distribuição para o destino escolhido e
emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.

4.2.4 Como criar uma Distribuição com Data Retroativa
O sistema disponibiliza o formulário Dados da Movimentação para que as
informações sejam preenchidas.

Após preencher as informações obrigatórias e acionar a opção Salvar, o
sistema irá validar a Data de Referência informada, caso essa data seja
referente ao mês passado, será exibido à tela de justificativa de distribuição
retroativa.
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O sistema exibe a tela de Justificativa de Distribuição Retroativa. Informe a
justificativa e acione a opção Confirmar. Para cancelar a justificativa da
distribuição retroativa a opção Fechar deverá ser acionada.

Após realizar os passos de pesquisar os patrimônios, incluir os itens á
movimentação e salvar, será disponibilizado a opção “Tramitar”, conforme
imagem abaixo.

Seguindo o trâmite do fluxo definido para a modalidade de Distribuição, a
movimentação deverá ser Finalizada, acionando a opção “Finalizar”.

Ao finalizar caso seja encontrado fechamento nos meses anteriores em relação
à data retroativa informada, será exibida a tela abaixo com os fechamentos
ativos e o campo a ser informada a justificativa para anular os fechamentos,
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acionar a opção Anular Fechamentos e Finalizar Distribuição para finalizar
registro.

A Distribuição será Finalizada e poderá ser visualizada a operação de anulação
do fechamento na tabela de Lista de Operações.

4.2.5 Como Anular Distribuição

Após Finalizar a Distribuição o sistema disponibiliza a opção Anular.

O sistema apresenta o modal de Anulação, insira a data na qual deseja anular.
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Após inserir a data, o sistema apresenta o campo Motivo, preencha com o
motivo da anulação.

Caso a data informada exista fechamentos em aberto, o sistema apresentará
junto o campo de fechamento mensal com o campo Justificativa da Anulação
do Fechamento. Após inserir os dados correspondentes acionar a opção
Anular Fechamentos e Anular Distribuição.
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4.3 Movimentação de Estoque
Esta funcionalidade permite a localização da Movimentação de Estoque.

4.3.1 Como Criar uma Movimentação de Estoque
Para criar uma nova movimentação de estoque acione a opção "Movimentação
de Estoque" no menu principal do sistema. O sistema disponibilizará
funcionalidade para inclusão de nova movimentação de Estoque.

Para criar um novo registro clique na opção "Nova Movimentação de Estoque".
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Preencha os campos requeridos e clique na opção "Salvar", o sistema emitirá
mensagem de sucesso confirmando a ação.

4.3.2 Como Pesquisar Bens na Movimentação de Estoque
Na opção Pesquisar Bens, no campo Pesquisar Por, selecione o parâmetro de
busca para localizar o bem a ser movimentado. A pesquisa poderá ser feita por
Bens Permanentes, Patrimônios e Todos.

Após selecionar a opção desejada, a opção Pesquisar deverá ser acionada.
O sistema listará os registros encontrados.

Após selecionar a opção desejada, a opção Pesquisar deverá ser acionada.
O sistema listará os registros encontrados.

4.3.3 Como Utilizar a Opção Carregar Saldo
O botão “Carregar Saldo”, tem como função transferir o valor do “Saldo” do
item bem permanente selecionado para o campo “Quantidade”.

Como Adicionar Itens na Movimentação de Estoque
Para adicionar os itens pesquisados à movimentação de estoque, será
necessário selecionar quais os itens desejados.
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Após adicioná-los será montada a lista de Itens da Movimentação de Estoque,
e as opções Voltar, Salvar e Movimentar serão disponibilizadas.

Para salvar a movimentação de estoque, deverá ser acionada a opção “Salvar”.
Após a movimentação de estoque estar salva, os itens poderão ser
movimentados acionando a opção “Movimentar”.

4.3.4 Como Pesquisar uma Movimentação de Estoque
Para pesquisar o registro de uma movimentação de estoque, selecione os
filtros de pesquisa, insira o parâmetro da pesquisa e clique na opção
"Pesquisar".

O sistema listará os registros de movimentação de bens localizados.
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Além do registro encontrado, o sistema listará as opções visualizar, editar e
excluir.

4.3.5 Como Visualizar uma Movimentação de Estoque
Após efetuar a pesquisa do registro desejado o sistema permite a Visualização
do Registro, para isso clique na opção "Visualizar".

O sistema habilitará o registro correspondente para visualização dos dados
informados anteriormente.
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Para retornar ao menu principal clique na opção "Voltar".

4.3.6 Como Editar uma Movimentação de Estoque
Após efetuar a pesquisa do registro desejado o sistema permite a alteração do
Registro, para isso clique na opção "Editar".

O sistema habilitará o registro correspondente para edição dos dados
informados anteriormente.

Efetue as alterações que julgar necessário e clique na opção "Salvar". O
sistema salvará as alterações efetuadas no registro e emitirá mensagem de
sucesso confirmando a ação. Para interromper a ação clique no botão
"Cancelar". Para retornar ao menu principal acione a opção Voltar.

4.3.7 Como Excluir uma Movimentação de Estoque
Após efetuar a pesquisa do registro desejado o sistema permite a Exclusão dos
registros ainda não utilizados, para isso clique na opção "Excluir".
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Ao acionar ao opção "Excluir" o sistema emitirá mensagem de confirmação de
exclusão do registro.

Para confirmar a exclusão do registro clique na opção "OK", para interromper a
ação clique na opção "Cancelar".

82

Tombamento
5. PATRIMÔNIO

5.1 Tombamento
O tombamento é o ingresso físico do bem com o seu respectivo registro
contábil ao acervo patrimonial do Estado. Para tanto, é necessário que o bem
seja identificado fisicamente por um código distinto, o número de patrimônio.

5.1.1 Como Criar um Novo Registro de Tombamento
No Menu principal, selecione a opção Tombamento de Bens.
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O sistema disponibilizará um formulário Chamado de Novo Tombamento.

Para criar um novo registro de Tombamento de Bem a opção Novo deverá ser
acionado.

O sistema disponibilizará um formulário chamado de Dados do cadastro,
neste, os campos disponibilizados deverão ser preenchidos, para confirmar o
registro a opção Salvar deverá ser acionado.
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O Sistema salvará o registro, emitirá mensagem de sucesso e disponibilizará
novos campos e opções no formulário.

5.1.2 Como Incluir Bens no Tombamento
Na opção Pesquisar Bens, no campo Buscar Por selecione o parâmetro de
busca para localizar o bem a ser incorporado. A busca poderá ser feita pelo
Código do Bem, Descrição do Bem, Código do Item de compra ou pela
classe de item.
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Após selecionar a opção desejada, a opção Pesquisar deverá ser acionada.

O sistema listará os itens encontrados, para incluir o bem no tombamento fazse necessário informar a quantidade de bens a Tombar. Caso desejares gerar
número para os bens a opção Gerar Número deverá ser assinalada, caso o
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bem a ser tombado possua número reservado, o campo gerar número não
deverá ser assinalada, neste caso deverá escolher os números no campo
Número Reservado.

Ao selecionar o bem desejado, informar a quantidade a ser tombado e escolher
entre Gerar Número ou Número Reservado, a opção Adicionar dever ser
acionada.

O sistema automaticamente gerará o Número de Patrimônio, a seleção da
Descrição Contábil deverá ser escolhida pelo responsável do registro. Após
complementar os dados de tombamento a opção Salvar deverá ser acionada.
O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.
A opção Finalizar deverá ser acionada para encerrar a tela de Tombamento
de Bens.
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O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Para retornar ao
menu principal a opção Voltar deverá ser acionada.

5.1.3 Como Criar um Novo Registro de Tombamento com
Data Retroativa
No Menu principal, selecione a opção Tombamento de Bens.

O sistema disponibilizará um formulário com a opção Novo Tombamento.
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Para criar um novo registro de Tombamento de Bem a opção Novo
Tombamento deverá ser acionado.

Após preencher as informações obrigatórias e acionar a opção Salvar, o
sistema irá validar a Data de Referência informada, caso a data seja referente
ao mês passado, será exibido a tela de justificativa do Tombamento Retroativo.
Para cancelar a justificativa do tombamento retroativo a opção Fechar deverá
ser acionada.

Ao inserir a Justificativa da data retroativa, a opção Salvar deverá ser
acionada, para confirmar o registro.

Após Salvar a Justificativa, o sistema salva o registro conforme a imagem
acima.
O Tombamento será Finalizado acionando a opção Finalizar.

89

5.1.4 Como Anular Bens no Tombamento

Para anular um tombamento selecione o registro de tombamento do Patrimônio
desejado.

Assinale o item desejado e acione a opção Anular. O sistema habilitará novo
formulário chamado Anulação, informe os dados solicitados.

A opção Salvar deverá ser acionada para confirmar a operação. O sistema
exibira mensagem de sucesso. A situação do registro passará para Anulado.

5.1.5 Como Pesquisar um Tombamento
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No formulário principal da funcionalidade Tombamentos de Bens selecione os
filtros que deseja incluir na sua pesuisa.

Os filtros quando selecionados passam a compor fonte de pesquisa do registro
de Tombamento.

O sistema listará os ultimos registros de Tombamento de Bens efetuados no
órgão.

5.1.6 Como Visualizar um Tombamento
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Após localizar o bem desejado mediante a execução da opção Pesquisar,
poder-se-á efetuar a visualização do registro, para isso a opção visualizar
deverá ser acionada.

O sistema disponibilizará o formulário Dados do Registro de Entrada
pesquisado para visualização. Nesta ação o sistema não permite alterações
nos dados do registro.
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Para retornar a tela principal a opção Voltar deverá ser acionada.

5.1.7 Como Editar um Tombamento

Após localizar o bem desejado mediante a execução da opção Pesquisar,
poder-se-á efetuar a visualização do registro, para isso a opção visualizar
deverá ser acionada.
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O sistema disponibilizará o formulário com alguns campos para alteração.
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Após efetuar as alterações nos campos desejados, a opção Salvar deverá ser
acionada para confirmar a ação.

5.1.8 Como Excluir um Tombamento
Após localizar o bem desejado mediante a execução da opção Pesquisar,
poder-se-á efetuar a exclusão do registro, para isso a opção Excluir deverá ser
acionada. Somente os registros que se encontrem na situação Em Elaboração
poderão ser excluídos.
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O sistema emitirá mensagem de confirmação da exclusão, ao acionar a opção
OK o sistema eliminará o registro, ao acionar a opção Cancelar, o sistema
interromperá a ação.

O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.

5.2 Reserva Patrimonial
A reserva patrimonial é uma quantidade de números que será reservada para
um órgão específico.

5.2.1 Como Criar uma Reserva Patrimonial
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Tombamento
No Menu principal, selecione a seção "Incorporação" e clique em "Reserva
Patrimonial"

Clique no botão Nova Reserva.

Na tela apresentada já estão disponíveis a data de Criação, preenchida
automaticamente pelo sistema e o Último Número de Patrimônio Reservado
após a seleção do órgão.
Preencha aos demais dados solicitados e clique na opção "Salvar".
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Disponibiliza a opção ao usuário para que escolha se deseja gerar a reserva
utilizando os intervalos de numeração, que são os possíveis números que
podem ser reutilizados dentro de uma sequência informada no campo
“Numeração Inicial/Final.
Após salvo o registro da "Reserva Patrimonial", o sistema permite que o
usuário possa reverter uma inclusão de um ou vários números.

5.2.2 Como Reverter uma Reserva Patrimonial
Selecione os números de patrimônio desejado e acione a opção Reverter.
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Tombamento

O sistema emitirá mensagem de confirmação, a opção OK deverá ser acionada
para confirmar a ação. Ao acionar a opção Cancelar, o sistema interromperá s
reversão.

Ao confirmar a ação, o sistema alterará a situação da reserva de Disponível
para Revertido.

5.2.3 Como Inutilizar uma Reserva Patrimonial
Selecione os números de patrimônios desejados e acione a opção Inutilizar.
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O sistema disponibilizará uma tela para preenchimento do motivo da anulação.

Após salvo o motivo da anulação, uma lista de operações dos itens anulados
será disponibilizada.
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Tombamento

101

5.3 Movimentação

5.3.1 Como Movimentar um Patrimônio
O tramite de bens e as demais atividades de movimentação são definidos e
customizados pelo administrador do sistema.
No Menu principal, selecione a seção Movimentação de Patrimônio,
Movimentação e clique em Movimentar Patrimônio.

Na tela apresentada, clique no botão Novo.

São solicitadas as seguintes informações:
Código: Código do registro de movimentação criado automaticamente pelo
sistema.
Data da Criação: Data em que o registro foi salvo.
Situação da Movimentação: Status em que se encontra o registro de
movimentação.
Atividade: Localização do fluxo da movimentação.
Situação da Atividade: Ação realizada no fluxo da movimentação.
Modalidade: Lista de tipos de movimentações cadastrados no sistema.
Tipo: Tipos Cadastrados para a modalidade.
Órgão de Origem: Órgão de Lotação do usuário operador do sistema.
Unidade Organizacional de Origem: Lista de unidades organizacionais que o
oerador do sistema poderá tramitar o bem.
Autorizado Por: Lista de gerentes cadastrados para a unidade organizacional
de origem.
Núm. Processo: Processo de compras que originou o registro de entrada do
bem.
Data da Referência:Data de referência do registro de movimentação.
Observação: Campo para observação.
Motivo: Motivo para movimentação do patrimônio.
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O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.

Após salvo o registro da Movimentação, o sistema permite que o usuário
adicione documentos ao registro de movimentação, bem como a opção de
pesquisar os bens que serão Movimentados.

5.3.2 Como Anexar documentos ao Movimentar
Patrimônio
Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de Movimentação os
documentos necessários.
Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e clique no botão Adicionar.
O sistema abre a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Tipo de documento: Espécie de documento a ser anexado.
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento.
Arquivo: Arquivo físico a ser anexado `a movimentação.
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão Adicionar.
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Selecione o arquivo do seu computador, após adicionado, a listagem do(s)
documento(s) será exibida no campo Anexo (1), sendo possível adicionar no
máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no botão Salvar (2)
e no botão Fechar.

Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.3.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão Download na tabela de
lista de documentos.

Salve o documento no seu computador.
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5.3.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado

Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão Visualizar,
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada a visualização, clique
no botão Fechar.

5.3.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão Editar, representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão Salvar.
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5.3.6 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão Excluir, representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem Operação realizada com sucesso.

5.3.7 Como Incluir Bens na Movimentação de Patrimônio
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em Pesquisar.
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O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
Adicionar.

Selecione o estado de conservação desejado, informe e a Descrição Contábil
correspondente e acione a opção Salvar.
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5.3.8 Como Realizar Trâmite da Movimentação

Para realizar o Trâmite, clique na opção Tramitar depois de Salvar a
movimentação de Patrimônio.

O Órgão de Destino deverá Receber o tramite da movimentação ,em seguida
deverá retornar à tela principal e acionar a opção Receber (neste caso é o
recebimento do bem), cabe lembrar que deve-se receber a movimentação do
tramite e depois receber o Bem. Para encaminhar o bem selecione o Orgão de
Destino (1) e clique em Encaminhar (2).

5.3.9 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento da Movimentação do Patrimônio, clique na
opção Cancelar Encaminhamento.
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5.3.10 Como Receber a Movimentação de Patrimônio
Depois de encaminhada, a Movimentação de Patrimônio poderá ser recebida
clicando na opção Receber.

5.3.11 Como Imprimir Termo de Movimentação
Após recebimento da Movimentação do Patrimônio, o sistema libera impressão
do Termo de Movimentação.
Para imprimir o Termo de Guarda e Responsabilidade, clique na opção Voltar
da página de recebimento, o sistema retornará à página inicial do
procedimento, clique na opção Imprimir Termo de Movimentação.
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5.3.12 Como Pesquisar os Patrimônios Movimentados
Para visualizar os dados dos Patrimônios já movimentados, no menu principal,
selecione a seção Movimentação de Patrimônio, Movimentação,
Movimentar Patrimônio.

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o (s) filtro (s)
desejado (s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão Pesquisar (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Número único sequencial gerado automaticamente pelo sistema que
identifica o registro de movimentação.
Modalidade: Lista de tipos de movimentação cadastrados no sistema,
conforme opção selecionada pelo ator no menu do sistema.
Tipo de Movimentação: Tipos de movimentação cadastrados no sistema.
Órgão / UO Origem: Lista de órgãos e unidades organizacionais de origem
cadastrados no sistema.
Órgão / UO Destino: Lista de órgãos e unidades organizacionais de destino
cadastrados no sistema.
Data de Criação: Data da criação do registro.
Situação: Situação controlada automaticamente pelo sistema e que o registro
de movimentação poderá assumir.
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Atividade: Atividade na qual se encontra o bem.
Além dos opções Visualizar, Editar ou Excluir (2).

5.4 Movimentação de Bens Vinculados a Convênios

5.4.1 Como Movimentar Bens Vinculados a Convênios
No Menu principal, selecione a seção "Movimentação" e clique em "
Movimentar Bens Vinculados a Convênios "

Na tela apresentada, acione a opção Novo,

Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie de movimentação previamente cadastrado no sistema.
Órgão de Origem: Órgão de lotação do usuário do sistema.
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Unidade Organizacional de Origem: Unidade organizacional de lotação do
usuário do sistema.
Autorizado Por: Servidor que autoriza a ação.
Número do Processo: Número de processo envolvido na movimentação do
bem.
Observação: Detalhes relevantes à operação.
Motivo: Justificativa para movimentação.
Após informar os dados solicitados acione a opção Salvar.

Após salvo o registro da Movimentação, o sistema permite que o usuário
adicione documentos ao registro de movimentação, bem como a opção de
pesquisar os bens que serão Movimentados.

5.4.2 Como Anexar documentos ao Movimentar
Patrimônio
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Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de "Movimentação" os
documentos necessários.
Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item "Tipo de Documento" e clique no botão "Adicionar"
O sistema abre a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão "Adicionar".

Selecione o arquivo do seu computador, após adicionado, a listagem do(s)
documento(s) será exibida no campo Anexo (1), sendo possível adicionar no
máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no botão "Salvar" (2)
e no botão "Fechar"
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Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.4.3 Como fazer Donwload do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão "Download" na tabela de
lista de documentos.

Salve o documento no seu computador.

5.4.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão "Visualizar",
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada a visualização, clique
no botão "Fechar".
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5.4.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado

Para editar os dados do documento, clique no botão "Editar", representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão "Salvar".
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Para excluir o documento anexado, clique no botão "Excluir", representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"

5.4.6 Como Incluir Bens a Movimentação de Bens
Vinculados a Convênios
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em "Pesquisar".
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O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
"Adicionar"

Escolha o Estado de Conservação dos Bens e a Descrição Contábil, para
confirmar acione a opção Salvar.

5.4.7 Como Realizar Trâmite da Movimentação de Bens
Vinculados a Convênios
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Para realizar o Trâmite, acione a opção Tramitar depois de Salvar a
movimentação de Patrimônio.

Selecione o destino do encaminhamento e acione a opção Encaminhar.

5.4.8 Como Cancelar Encaminhamento

Para cancelar o encaminhamento do trâmite da Movimentação Temporária,
clique na opção "Cancelar Encaminhamento"
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5.4.9 Como Receber uma Movimentação de Bens
Vinculados a Convênios
Depois de encaminhado, o trâmite da movimentação temporária poderá ser
recebida clicando na opção "Receber".

5.4.10 Como Imprimir Termo de Movimentação
Após recebimento da Movimentação Temporária, o sistema libera impressão
do Termo de Guarda e Responsabilidade.
Para imprimir o Termo de Guarda e Responsabilidade, clique na opção "voltar"
da página de recebimento, o sistema irá retornar a página inicial do
procedimento, clique na opção "Imprimir Termo de Guarda e
Responsabilidade".
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5.4.11 Como Disponibilizar uma Movimentação de Bens
Vinculados a Convênios

Clique no botão "Disponibilizar" para disponibilizar o bem para o Orgão de
destino.

5.4.12 Como Registrar uma Devolução de Movimentação
de Bens Vinculados a Convênios
Após o item ser devolvido para o órgão de origem é necessário registrar a
Devolução do item na tabela Itens Movimentação, será necessário selecionar o
"Estado de Conservação da Devolução" (1), após clique no botão "Registrar
Devolução" (2).
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5.4.13 Como Pesquisar os Patrimônios Movimentados
Para visualizar os dados dos Patrimônios já movimentados, no menu principal,
selecione a seção "Movimentação de Patrimônio" "Movimentação",
"Movimentar Patrimônio".

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o(s) filtro(s)
desejado(s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código do bem movimentado.
Modalidade: Modalidade de movimentação previamente cadastrado no
sistema.
Tipo de Movimentação: Tipo de movimentação previamente cadastrado no
sistema.
Órgão / UO Origem: Origem onde o bem se encontra.
Órgão / UO Destino: Destino para onde o bem será movimentado.
Data de Criação: Data criação do registro.
Situação: Situação da movimentação do bem.
Atividade: Fase em que se encontra a movimentação do bem.
e os icones Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).
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5.5 Baixa

5.5.1 Como Baixar um Patrimônio
No Menu principal, selecione a seção "Movimentação de Patrimônio", "Baixa" e
clique em "Baixar Patrimônio"

Na tela apresentada, clique no botão Novo.

Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie de Movimentação.
Tipo: Tipo de movimentação.
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Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Unidade Organizacional de Origem; Unidade Organizacional onde se
encontra o bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação dos bens.
Nº Processo: Número do processo vinculado à movimentação do bem.
Tipo de Baixa: Modalidade da baixa aplicada.
Data da Baixa: Data de registro da baixa.
Observação: Informações importantes ao bem movimentado.
Motivo: Justificativa para movimentação dos bens.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção "Salvar".

O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação. Além disso
habilitará os campos Documentos e Pesquisa de Patrimônio.

5.5.2 Como Anexar Documentos ao Baixar um Patrimônio
No campo documentos, deve-se selecionar o tipo de documento a ser
anexado.

No campo Tipo de Documento, selecione o documento que desejas anexar ao
registro de baixa e acione a opção Adicionar. O sistema habilitará uma nova
tela para informar dados referentes aos documentos e a opção Anexar.
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O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissora do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão "Adicionar".

Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo (1), sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão "Salvar" (2).
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O sistema anexará o documento ao registro de baixa. Para retornar à tela
principal do registro de baixa, acione a opção Fechar.
Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.5.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão "Download" na tabela de
visualização dos documentos.

O anexo será disponibilizado na tela do computador para visualização.

5.5.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão "Visualizar",
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão "Fechar".
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5.5.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão "Editar", representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão "Salvar".
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5.5.6 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão "Excluir", representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"

5.5.7 Como Incluir Bens a Baixa
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em "Pesquisar".
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O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
"Adicionar"

Insira o novo estado de conservação dos Bens Baixados e acione a opção
Salvar.

O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação e disponibilizará
as opções Imprimir Termo de Baixa Patrimonial e Tramitar.

5.5.8 Como Realizar Trâmite de Baixas
Para realizar o Trâmite, clique na opção "Tramitar" depois de Salva a baixa.
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Selecione o destino do encaminhamento e clique na opção "Encaminhar"

5.5.9 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento do trâmite da baixa, clique na opção
Cancelar Encaminhamento.
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O Sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.

5.5.10 Como Receber Baixa Patrimônial
Depois de encaminhada, o encaminhamento do trâmite da baixa poderá ser
recebida clicando na opção "Receber".

5.5.11 Como Imprimir Termo de Baixa Patrimônial
Após recebimento da baixa, o sistema libera impressão de seu Termos de
Baixa Patrimonial.
Para imprimir o documento acione a na opção Imprimir Termo de Baixa
Patrimonial.

O sistema disponibilizará na tela o documento em formato PDF onde poderá
ser impresso ou armazenado no computador.
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5.5.12 Como Confirmar Baixa de Bens
Após enviar o registro de baixa de bem para a atividade Finalizar
Movimentação, acione a opção Confirmar Baixa de Bens.

O sistema finalizará a baixa de bens e disponibilizará a opção Fechar, esta
quando acionada encerrará a tela de Baixa de Bens. O sistema voltará ao
menú principal.

5.5.13 Como Anular Baixa Patrimônial
Após a finalização da Baixa de Bens, o sistema permite a anulação desta para
efetuá-la acione a opção Anular.

O sistema habilitará novo formulário para inserir a justificativa que motiva a
ação.
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A justificativa deve ser informada no campo Motivo, a opção Salvar deverá ser
acionada para armazenar a justificativa. O sistema emitirá mensagem de
sucesso confirmando a ação. Para retornar ao menu principal a opção
Cancelar deverá ser acionada.

O sistema alterará a situação da Movimentação de Finalizada para Anulado.

5.5.14 Como Pesquisar os Registros de Baixa
No menu principal na seção “Movimentação de Patrimônio”, abra a aba "Baixa"
e clique em “Baixar Patrimônio”.

133

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o(s) filtro(s)
desejado.
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código resgistrado pelo sistema.
Modalidade: Espécie da Movimentação.
Tipo de Movimentação: Tipo da movimentação.
Órgão / UO Origem: Órgão e Unidade organizacional onde se encontra o bem.
Órgão / UO Destino: Órgão e Unidade organizacional onde será baixado o
bem.
Data de Criação: Data de registro da baixa do bem.
Situação: Posição em que se encontra o registro de movimentação do bem.
Atividade: Atividade na qual se encontra a movimentação do bem.
Além isso, permite Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).

5.6 Doação
Nesta página é possível cadastrar os trâmites para Doação de um Patrimônio
seja ela Interna, Externa ou para Terceiros

5.6.1 Como Doar um Patrimônio
No Menu principal, selecione a seção "Movimentação de Patrimônio", "Doação"
e clique em "Doar Patrimônio"
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Na tela apresentada, clique no botão "Novo".

São solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie da Movimentação.
Tipo: Tipo da movimentação.
Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Unidade Organizacional de Origem: Unidade Organizacional onde se
encontra o bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação dos bens.
Nº Processo: Número do processo vinculado ao bem.
Data de Referência: Data da referência da ação.
Motivo: Justificativa para a movimentação do bem.
Observação: Informações importantes sobre a movimentação.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção "Salvar".

135

Após salvo o registro da doação, o sistema permite que o usuário adicione
documentos ao registro de movimentação, bem como a opção de pesquisar os
bens que serão doados

5.6.2 Como Anexar documentos ao Doar Patrimônio
Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de doação os documentos
necessários.
Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item "Tipo de Documento" e clique no botão "Adicionar"
O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão "Adicionar".
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Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo (1), sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão "Salvar" (2).

Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.6.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão "Download" na tabela de
lista de documentos.
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Salve o documento no seu computador

5.6.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão "Visualizar",
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão "Fechar".

5.6.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão "Editar", representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão "Salvar".
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5.6.5 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão "Excluir", representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema irá exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"
Como Incluir Bens na Doação
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em "Pesquisar".
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O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
"Adicionar"

Insira o novo estado de conservação dos Bens Baixados (1) e clique em
"Salvar" (2).

5.6.6 Como Realizar Trâmite das Doações
Para realizar o Trâmite, clique na opção "Tramitar" depois Salve a doação.
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Selecione o destino do encaminhamento e clique na opção "Encaminhar"

5.6.7 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento do trâmite da doação, clique na opção
"Cancelar Encaminhamento"
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5.6.8 Como Receber Doações
Depois de encaminhada, o encaminhamento do trâmite da doação poderá ser
recebida clicando na opção "Receber"

5.6.9 Como Imprimir Termo de Baixa Patrimonial
Após recebimento da doação, o sistema libera impressão de seu Termo De
Baixa Patrimonial.
Para imprimir o Termo De Baixa Patrimonial, clique na opção na opção
Imprimir Termo.

5.6.10 Como Finalizar Doação
Clique no botão Finalizar após finalização de edição na Doação.
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5.6.11 Como Anular Doação
Após finalização, o sistema permite a anulação desta doação, para anular a
doação, clique no botão "Anular"

5.6.12 Como Pesquisar os Registros de Doação
No menu principal na seção “Movimentação de Patrimônio”, abra a aba
"Doação" e clique em “Doar Patrimônio”.
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Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o(s) filtro(s)
desejado.
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código registrado pelo sistema.
Modalidade: Espécie da movimentação.
Tipo de Movimentação: Tipo da movimentação.
Órgão / UO Origem: Órgão/Unidade Organizacional onde se encontra o bem.
Órgão / UO Destino: Órgão/Unidade Organizacional onde para onde será
movimentado o bem.
Data de Criação: Data de registro da movimentação.
Situação: Posição em que se encontra o registro dentro do fluxo de
movimentação.
Atividade: Atividade em que se encontra a movimentação do bem.
Além disso, permite Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).

5.7 Transferência Externa
Nesta tela é possível fazer uma transferência externa, para o mesmo órgão ou
outro diferente.
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5.7.1 Como Transferir um Patrimônio
No Menu principal, selecione a seção Transferência Externa e clique em
Transferir Definitivamente.

Na tela apresentada, clique no botão Novo.

Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie da movimentação.
Tipo: Tipo da movimentação.
Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Unidade Organizacional de Origem: Unidade Organizacional onde se
encontra o bem a ser movimentado.
Órgão de Destino: Órgão para onde irá o bem a ser movimentado.
Unidade Organizacional de Destino: Unidade Organizacional para onde irá
bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação do bem.
Nº Processo: Número do processo que vinculado à movimentação do bem.
Novo Responsável: Nome do novo responsável pela cautela do bem.
Portador: Responsável pela movimentação física do bem.
Para uso: Usuário destinatário do bem movimentado.
Observação: Informações importantes ao bem movimentado.
Motivo: Justificativa para movimentação do bem.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.
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Após salvo o registro da transferência, o sistema permite que o usuário
adicione documentos ao registro de movimentação, bem como a opção de
pesquisar os bens que serão Transferidos.

5.7.2 Como Anexar documentos na Transferência
Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de doação os documentos
necessários. O sistema disponibilizará formulário especifico para selecionar o
tipo de anexo.

Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e clique no botão Adicionar.
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O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão Adicionar.

Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo , sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão Salvar.

Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.7.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão Download na tabela de
visualização dos documentos.
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Salve o documento no seu computador.

5.7.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão Visualizar,
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão Fechar.

5.7.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado

Para editar os dados do documento, clique no botão Editar, representado por
um arquivo.
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O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão Salvar.

5.7.6 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão Excluir, representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem Operação realizada com sucesso.

5.7.7 Como Incluir Bens a Transferência de Patrimônio

Para realizar uma pesquisa de patrimônio, informe o Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
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Informe os campos necessários e clique em "Pesquisar".

O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
Adicionar.

Insira o novo estado de conservação dos Bens para Transferência e clique
em Salvar.

5.7.8 Como Realizar Trâmite de Transferências
Para realizar o Trâmite, clique na opção Tramitar depois de Salva a
Transferência de Patrimônio.
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Selecione o destino do encaminhamento e clique na opção Encaminhar.

5.7.9 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento do trâmite de Transferência de Patrimônio,
clique na opção Cancelar Encaminhamento.
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5.7.10 Como Receber Transferência de Patrimônio
Depois de encaminhada, o encaminhamento do trâmite da Transferência de
Patrimônio poderá ser recebida clicando na opção Receber.

5.7.11 Como Imprimir Termo de Baixa Patrimônial
Após recebimento da Transferência de Patrimônio, o sistema libera impressão
de seu Termo de Baixa Patrimonial.
Para imprimir o documento, clique na opção Imprimir Termo de Baixa
Patrimonial.

5.7.12 Como Imprimir Termo de Guarda e
Responsabilidade
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Após recebimento da Transferência de Patrimônio, o sistema libera impressão
de seu termo de guarda e responsabilidade.
Para imprimir o termo, clique na opção Imprimir Termo de Guarda e
Responsabilidade.

5.7.13 Como Finalizar Transferência de Patrimônio
Clique no botão Finalizar após finalização de edição da transferência.

5.7.14 Como Anular Transferência de Patrimônio
Após finalização, o sistema permite a anulação desta baixa, para anular a
baixa, clique no botão Anular.
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5.7.15 Como Pesquisar os Registros de Transferência de
Patrimônio
No menu principal na seção Movimentação de Patrimônio, abra a aba
Transferência e clique em Transferir Patrimônio.

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o (s) filtro (s)
desejado (s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código da movimentação.
Modalidade: Espécie da movimentação.
Tipo de Movimentação: Modalidade da movimentação Interna/Externa.
Órgão / UO Origem: Órgão/Unidade Organizacional onde se encontra o bem.
Órgão / UO Destino: Órgão/Unidade Organizacional para onde será
movimentado o bem.
Data de Criação: Data de registro da movimentação.
Situação: Situação do registro de movimentação.
Atividade: Posição dentro do fluxo de movimentação.
e os icones Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).
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5.8 Transferência Prazo Determinado

5.8.1 Como Transferir um Patrimônio por Prazo
Determinado
No Menu principal acione a opção Transferência Prazo Determinado.

Na tela apresentada, clique no botão Novo.

Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie da movimentação.
Tipo: Tipo da Movimentação.
Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Unidade Organizacional de Origem: Unidade organizacional onde se
encontra o bem a ser movimentado.
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Órgão de Destino: Órgão onde irá o bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação dos bens.
Nº Processo: Número do processo vinculado ao bem.
Portador: Responsável pela movimentação física do bem.
Para uso: Usuário destinatário do bem movimentado.
Recebido em: Data de recebimento físico do bem.
Recebido por: Nome do responsável pelo recebimento físico do bem.
Devolvido em: Data da devolução física do bem.
Devolvido para: Responsável pelo recebimento da devolução física do bem.
Período: Período em que o bem ficou disponível para naquela unidade
organizacional.
Portador Devolução: Responsável pela devolução física do bem.
Observação: Informações importantes sobre a movimentação.
Motivo: Justificativa para movimentação do bem.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.
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Após salvo o registro da transferência, o sistema permite que o usuário
adicione documentos ao registro de movimentação, bem como a opção de
pesquisar os bens que serão Transferidos por prazo determinado
(Temporariamente).

157

5.8.2 Como Anexar documentos ao Transferir
Temporariamente um Patrimônio
Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de doação os documentos
necessários.

Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e clique no botão Adicionar.
O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão Adicionar.

Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo, sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão Salvar.
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Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.8.3 Como fazer Donwload do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão Download na tabela de
visualização dos documentos.

Salve o documento no seu computador

5.8.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão Visualizar,
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão Fechar.
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5.8.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão Editar, representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão Salvar.

5.8.6 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão Excluir, representado por
uma lixeira.
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O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"

5.8.7 Como Incluir Bens a Transferência Temporária de
Patrimônio
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em Pesquisar.

O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
Adicionar.
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Insira o novo Estado de Conservação dos Bens para Transferência
Temporária e clique em Salvar.

5.8.8 Como Realizar Trâmite de Transferências
Temporárias
Para realizar o Trâmite, clique na opção Tramitar depois de Salva a
movimentação de Patrimônio.
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O Órgão de Destino deverá receber a movimentação para encaminhamento,
selecione Órgão de Destino (1) e clique em Encaminhar (2).

5.8.9 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento do trâmite de Transferência Temporária,
clique na opção Cancelar Encaminhamento.

5.8.10 Como Receber Transferência Temporária
Depois de encaminhada, o encaminhamento do trâmite da Transferência
Temporária poderá ser recebida clicando na opção Receber.

163

5.8.11 Como Receber Devolução
Depois de devidamente encaminhada, no campo Destino selecione a opção
Receber Devolução Origem (1) e clique em Encaminhar (2).

XXXXXXXXXXXXXX

5.8.12 Como Imprimir Termo de Transferência
Após recebimento da Transferência Temporária, o sistema libera impressão de
Termo de Transferência.
Para imprimir o memorando, clique na opção Imprimir Termo.
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5.8.13 Como Anular Transferência Temporária de Bens
Após a finalização, o sistema permite a anulação da transferência, para efetuála acione a opção Anular.

5.8.14 Como Pesquisar os Registros de Transferência
Temporária
No menu principal na seção Movimentação de Patrimônio, abra a aba
Transferência e clique em Transferência Temporária.

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o (s) filtro (s)
desejado (s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código gerado pela movimentação do bem.
Modalidade: Espécie da Movimentação.
Tipo de Movimentação: Tipo da movimentação do bem Interna/Externa.
Órgão / UO Origem: Órgão e Unidade Organizacional onde o bem se
encontra.
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Órgão / UO Destino: Órgão e Unidade Organizacional para onde irá o bem a
ser movimentado.
Data de Criação: Data de criação do registro de movimentação.
Situação: Posição em que se encontra o registro dentro do fluxo de
movimentação.
Atividade: Posição atual em que se encontra a movimentação do bem.
e os ícones: Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).

5.9 Transferência de Bens Inservíveis

5.9.1 Como Transferir um Patrimônio Inservível
No Menu principal acione a opção Transferir Bens Inservíveis

Na tela apresentada, clique no botão Novo.
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Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie da movimentação.
Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação dos bens.
Nº Processo: Número do processo vinculado ao bem.
Portador: Responsável pela movimentação física do bem.
Data de Referência:
Novo Responsável:

Para uso: Usuário destinatário do bem movimentado.
Observação: Informações importantes sobre a movimentação.
Motivo: Justificativa para movimentação do bem.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.
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5.9.2 Como Anexar documentos ao Transferir
Temporariamente um Patrimônio
Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de doação os documentos
necessários.
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Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e clique no botão Adicionar.
O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão Adicionar.

Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo, sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão Salvar.

169

Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.9.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão Download na tabela de
visualização dos documentos.

Salve o documento no seu computador

5.9.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão Visualizar,
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão Fechar.

5.9.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão Editar, representado por
um arquivo.
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O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão Salvar.

5.9.6 Como Excluir Documento Anexado

Para excluir o documento anexado, clique no botão Excluir, representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"
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5.9.7 Como Incluir Bens a Transferência Temporária de
Patrimônio
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em Pesquisar.

O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
Adicionar.

Insira o novo Estado de Conservação dos Bens para Transferência
Temporária e clique em Salvar.
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5.9.8 Como Realizar Trâmite de Transferências
Temporárias
Para realizar o Trâmite, clique na opção Tramitar depois de Salva a
movimentação de Patrimônio.

O Órgão de Destino deverá receber a movimentação para encaminhamento,
selecione Órgão de Destino (1) e clique em Encaminhar (2).

5.9.9 Como Cancelar Encaminhamento
Para cancelar o encaminhamento do trâmite de Transferência Temporária,
clique na opção Cancelar Encaminhamento.
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5.9.10 Como Receber Transferência Temporária
Depois de encaminhada, o encaminhamento do trâmite da Transferência
Temporária poderá ser recebida clicando na opção Receber.

5.9.11 Como Receber Devolução
Depois de devidamente encaminhada, no campo Destino selecione a opção
Receber Devolução Origem (1) e clique em Encaminhar (2).
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5.9.12 Como Imprimir Termo de Transferência
Após recebimento da Transferência Temporária, o sistema libera impressão de
Termo de Transferência.
Para imprimir o memorando, clique na opção Imprimir Termo.

5.9.13 Como Anular Transferência Temporária de Bens
Após a finalização, o sistema permite a anulação da transferência, para efetuála acione a opção Anular.

5.9.14 Como Pesquisar os Registros de Transferência
Temporária
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No menu principal na seção Movimentação de Patrimônio, abra a aba
Transferência e clique em Transferência Temporária.

Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o (s) filtro (s)
desejado (s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código gerado pela movimentação do bem.
Modalidade: Espécie da Movimentação.
Tipo de Movimentação: Tipo da movimentação do bem Interna/Externa.
Órgão / UO Origem: Órgão e Unidade Organizacional onde o bem se
encontra.
Órgão / UO Destino: Órgão e Unidade Organizacional para onde irá o bem a
ser movimentado.
Data de Criação: Data de criação do registro de movimentação.
Situação: Posição em que se encontra o registro dentro do fluxo de
movimentação.
Atividade: Posição atual em que se encontra a movimentação do bem.
e os ícones: Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).
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5.10 Redistribuição

5.10.1 Como Redistribuir um Patrimônio

No Menu principal acione a opção Redistribuir Patrimônio

Na tela apresentada, clique no botão Novo.

Serão solicitadas as seguintes informações:
Modalidade: Espécie da movimentação.
Órgão de Origem: Órgão onde se encontra o bem a ser movimentado.
Autorizado Por: Responsável pela autorização da movimentação dos bens.
Nº Processo: Número do processo vinculado ao bem.
Portador: Responsável pela movimentação física do bem.
Data de Referência:
Observação: Informações importantes sobre a movimentação.
Motivo: Justificativa para movimentação do bem.
O usuário informa os dados solicitados e aciona a opção Salvar.
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5.10.2 Como Anexar documentos na Redistribuição de um
Patrimônio

Nesta etapa você poderá anexar junto ao processo de doação os documentos
necessários.

Na área de documentos, selecione o tipo de documento previamente
cadastrado no item Tipo de Documento e clique no botão Adicionar.
O sistema abrirá a tela para anexar o documento com os seguintes dados a
serem informados:
Emitente: Pessoa ou entidade emissor do documento
Data Emissão: Data de emissão do documento
Contato: Contado emitente responsável pelo documento
Número do Documento: Número do documento
Valor: Valor do documento
Preencha as informações obrigatórias e clique no botão Adicionar.
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Selecione o arquivo no seu computador, após adicionado, a listagem dos
documentos adicionados será exibida no campo Anexo, sendo possível
adicionar no máximo 5 documentos, quando finalizada a adição, clique no
botão Salvar.

Todos os documentos anexados podem ser salvos, editados e excluídos
enquanto a entrada não for finalizada.

5.10.3 Como fazer Download do Documento Anexado
Para fazer download do documento, clique no botão Download na tabela de
visualização dos documentos.

Salve o documento no seu computador
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5.10.4 Como Visualizar os Dados do Documento Anexado
Para visualizar os dados do documento anexado, clique no botão Visualizar,
representado por uma lupa.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para
visualização, não permitindo alteração. Após finalizada visualização, clique no
botão Fechar.

5.10.5 Como Editar os Dados do Documento Anexado
Para editar os dados do documento, clique no botão Editar, representado por
um arquivo.

O sistema irá carregar a tela com os dados do documento apenas para edição.
Após finalizada a edição, clique no botão Salvar.
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5.10.6 Como Excluir Documento Anexado
Para excluir o documento anexado, clique no botão Excluir, representado por
uma lixeira.

O sistema irá solicitar a confirmação de exclusão, confirme a exclusão.

O sistema ira exibir a mensagem "Operação realizada com sucesso"

5.10.7 Como Incluir Bens a Transferência Temporária de
Patrimônio
Para realizar uma pesquisa de patrimônio, selecione entre Código do Bem,
Descrição do Bem, Número do Patrimônio ou Todos.
Informe os campos necessários e clique em Pesquisar.
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O sistema montará uma lista de bens, selecione os itens e clique no botão
Adicionar.

Insira o novo Estado de Conservação dos Bens para Transferência
Temporária e clique em Salvar.

5.10.8 Como Pesquisar os Registros Redistribuição
No menu principal na seção Redistrinuição, clique em Redistribuir
Patrimônio.
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Na tela apresentada nos Argumentos de pesquisa selecione o (s) filtro (s)
desejado (s).
Adicione os dados nos campos específicos e clique no botão "Pesquisar" (1).
O sistema retornará com os registros filtrados contendo:
Código: Código gerado pela movimentação do bem.
Modalidade: Espécie da Movimentação.
Tipo de Movimentação: Tipo da movimentação do bem Interna/Externa.
Órgão / UO Origem: Órgão e Unidade Organizacional onde o bem se
encontra.
Órgão / UO Destino: Órgão e Unidade Organizacional para onde irá o bem a
ser movimentado.
Data de Criação: Data de criação do registro de movimentação.
Situação: Posição em que se encontra o registro dentro do fluxo de
movimentação.
Atividade: Posição atual em que se encontra a movimentação do bem.
e os ícones: Visualizar, Editar ou Excluir o mesmo (2).

5.11 Manutenção de Patrimônios

Esta funcionalidade tem como objetivo registrar e controlar o envio de bens
para manutenção mediante emissão de laudo técnico emitido pelo órgão ou por
terceiros credenciados. Para acessar esta funcionalidade acione no menu
principal na Opção Manutenção de Patrimônios - Manutenção do
Patrimônio:
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Ao acionar a opção Manutenção do Patrimônio o sistema disponibilizará
formulário para consulta e registro de manutenção de bens.

5.11.1 Como Criar uma Nova Solicitação de Manutenção
Para criar uma nova Solicitação de Manutenção basta acionar a opção Nova
Solicitação de Manutenção.

Informe os campos obrigatórios sinalizados pelo asterisco e acione a opção
Salvar para confirmar o registro de Nova Solicitação de Manutenção, para
interromper a operação acione a opção Voltar.
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O sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando o registro da
Manutenção de Patrimônio, ao mesmo tempo será disponibilizado campo para
pesquisa do patrimônio a ser enviado para a manutenção. O campo Buscar
Por disponibiliza filtros para pesquisa do bem a ser enviado à manutenção.

Selecione o parâmetro específico para realizar a pesquisa, caso queira realizar
uma pesquisa mais ampla utilize a opção Todos, o sistema irá efetuar a
pesquisa por todos os registros de manutenção existentes no sistema.
Ao selecionar a opção Código do Bem o sistema disponibilizará campo para
informar o código do bem que deseja enviar para manutenção.
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Após selecionar o filtro desejado informe o campo correspondente com o
parâmetro da pesquisa e acione a opção Pesquisar.
Ao selecionar o filtro Descrição Do Bem o sistema disponibilizará campo para
informar descrição do bem correspondente que desejas enviar para
manutenção.

Ao selecionar o filtro Número de Patrimônio o sistema disponibilizará campo
para inserir o número de patrimônio (Tombamento) do bem que desejas enviar
para manutenção.

Após escolher o filtro desejado para a pesquisa do bem que será enviado para
manutenção acione a opção Pesquisar. Independentemente do filtro escolhido
o sistema irá disponibilizar o formulário contendo resultado da pesquisa.
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Acione a opção Incluir coluna Incluir Item, o sistema disponibilizará formulário
para informar o motivo que justifiquem o envio do mesmo para a manutenção.

O campo Descrição do Defeito deverá ser preenchido com os motivos que
justifiquem a manutenção do bem, após efetuar a justificativa acione a opção
Salvar. O sistema incluirá o Detalhe Item da Manutenção no formulário de
manutenção de patrimônio.
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Acione a opção Salvar para confirmar a inclusão do item no registro de
Manutenção de Patrimônios, o sistema emitirá mensagem de sucesso
confirmando a ação.
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O sistema disponibilizará a opção Enviar para Gestor de Patrimônio, ao
acionar esta o opção o processo de elaboração será finalizado e o registro de
Manutenção de Patrimônio será encaminhado ao gestor para decisão. O
sistema emitirá mensagem de sucesso confirmando o envio da solicitação de
Manutenção de Patrimônio ao gestor responsável.

Como Consultar Solicitação de Manutenção de Patrimônios
Para consultar os registros de solicitação de Manutenção de Bens basta
escolher o filtro do parâmetro desejado, informe o dado da pesuisa e acione a
opção Pesquisar.

O sistema localizará o registro pesuisado, neste o sistema disponibiliza as
opções Visualizar e Editar.

5.11.2 Como Visualizar a Solicitação de Manutenção de
Patrimônios
Ao acionar a opção Visualizar, o sistema disponibilizará visiualização do
resgistro selecionado.
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Observe que no campo Itens da Manutenção o sistema disponibiliza a opção
Visualizar para maiores detalhes do bem enviado à manutenção. Para retornar
a tela anterior acione a opção Voltar.

5.11.3 Como Editar a Solicitação de Manutenção de
Patrimônios
Para Editar uma Solicitação de Manutenção de Patrimônio selecione o registro
desejado e acione a opção Editar, contudo somente registros que registros de
manutenção de patrimônio que se encontrem na situação Em Elaboração
poderão ser editados.
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O sistema habilitará os campos do registro para as alterações desejadas.

Após efetuar as alterações no registro a opção Salvar deverá ser acionada, as
alterações ser]ao salvas e o sistema emitirá mensagem de sucesso
confirmando a ação.

5.12 Agendar Reavaliação
Esta funcionalidade permite o agendamento da reavaliação dos ativos móveis dos orgãos. No menu principal a
opção Agendar Reavaliação deverá ser acionado.

O sistema habilitará um novo formulário para preenchimento dos dados referentes ao Agendamento da
Reavaliação.
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5.12.1 Como Agendar Reavaliação
Para agendar uma nova Reavaliação faz-se necessário acionar-se a opção Novo Reagendamento de
Reavaliação.

O sistema disponibilizará formulário para elaboração de um novo reagendamento de Reavaliação.
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No campo órgão, deve selecionar-se o órgão desejado e acionado a opção Copiar. Na sequência os campos
Descrição Contábil, Prazo Máximo, Ano-Exercício e Observação devem ser preenchidos.

Após preencher os campo requeridos, a opção Salvar deverá ser acionado. O sistema emitirá mensagem de
sucesso confirmando a ação.

5.12.2 Como Pesquisar um Agendamento de Reavaliação
Para realizar a busca de um agendamento, selecione a seção Reavaliação e clique na opção Agendar
Reavaliação, na tela apresentada, adicione um ou maios filtros desejado, podendo ser estes, órgão, prazo,
exercícios e situação.
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Preencha as informações e clique no botão "Pesquisar".

O sistema listará o bens encontrados comforme os parâmetros informados.

Os registrodos encontrado permitindo editar, visualizar e excluir os mesmos.

5.12.3 Como Visualizar Agendar Reavaliação
Após localizar o registro desejado mediante a execução da opção Pesquisar, poder-se-á efetuar alterações no
registro, para isso acione a opção visualizar.

O sistema disponibilizará o formulário de Agendamento de Reavaliação. Nesta ação o sistema não permitirá
alterações nos dados do registro.
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Para retornar à página principal da funcionalidade, acione a opção Voltar.

5.12.4 Como Editar Agendar Reavaliação
Após localizar o registro desejado mediante a execução da opção Pesquisar, poder-se-á efetuar alterações no
registro, para isso acione a opção editar.

O sistema disponibilizará o formulário com alguns campos habilitados para edição:
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5.12.5 Como Excluir Agendar Reavaliação
Após localizar o registro desejado mediante a execução da opção Pesquisar, poder-se-á efetuar a exclusão do
registro, para isso acione a opção excluir.

O sistema emitirá mensagem de confirmação, a opção OK deverá ser acionada para confirmá-la ou a opção
Cancelar para interrompê-la.
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5.13 Executar Reavaliação

5.13.1 Reavaliar um Patrimônio
Esta funcionalidade permite a reavaliação dos ativos móveis dos orgãos. No menu principal a opção Reavaliar
deverá ser acionado.

O sistema disponibilizará formulário para seleção do órgão e a situação dos bens a serem reavaliados.

Um item de cada campo deverá ser selecionado, em seguida a opção Pesquisar deverá ser acionado.

O sistema listará as descrições contábeis, além disso emitirá mensagem de sucesso confirmando a ação.

5.13.2 Como Reavaliar um Patrimônio
Para efetuar a reavaliação de um patrimônio faz-se necessário identificar a Descrição Contábil ao qual o
patrimônio pertence. Após selecionar a Descrição Contábil desejada a opção Editar deverá ser acionada.
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O sistema disponibilizará novo formulário para pesquisa dos itens na Descrição Contábil escolhida.

A pesquisa poderá ser efetuada mediante a informação do Número de Patrimônio, Descrição e Número do
Processo, após informar os parâmetros de pesquisa a opção Pesquisar deverá ser acionada.
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O sistema listará todos os bens patrimoniais da descrição contábil infromada. O patrimonio a ser reavaliado
deverá ser escolhido e a opção Reavaliar deverá ser acionado.

O sistema habilitará formulário correspondente ao bem patrimonial com os seus campos correspondentes para
reavaliação.
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No campo Reavaliação deverão ser informados os dados solicitados, após informar os dados a opção Salvar
deverá ser acionado.
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O sistema efetuará o registro de reavaliação do bem, ocultará a opção Salvar e emitirá mensagem de sucesso
confirmando a ação. Para retornar à tela anterior a opção Cancelar deverá ser acionada.

5.13.3 Como Anular Registro de Reavaliação
Todo registro de Reavaliação de bem patrimonial poderá ser anulado. Para isso o registro de reavaliação deve
ser localizado no Formulário de Reavaliação.
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Ao localizar o registro de reavaliação de bem patrimonial a opção Anular deverá ser acionado.

O sistema anulará o registro de reavaliação, alterará a situação pendente para sim e removerá as demais
alterações.

5.13.4 Histórico de Depreciações
Todo bem patrimonial que sofrera alteração na sua reavaliação preservará os dados em formato de histórico.
Para pesquisar o histórico do bem reavaliado deve-se acessar a Aba Histórico de Depreciações no formulário
Reavaliação do Patrimônio.

202

Reavaliação

O sistema exibirá o histórico de depreciação do bem patrimonial pesquisado.
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6 Relatórios

6.1 Imprimir Entrada de Bens
Este relatório permite consultar a entrada de bens registrados no sistema. Para
selecionar o critério do relatório acione a opção Imprimir Entrada de Bens.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.

Informe a Data Inicial, a Data Final, o Órgão, a Unidade Organizacional,
selecione a opção Sim caso desejes que o relatório apresente os Itens
Estornados, acione a opção Imprimir para que o relatório seja gerado.

6.2 Demonstrativo Mensal de Operações
O DMO - Demonstrativo Mensal de Operacões - lista todas as movimentações
ocorridas no órgão (Entradas, Saídas e Saldo Atual) registradas em um
determinado mês e ano informado pelo usuário. O Anexo ao DMO lista os
mesmos registros de Entradas e Saídas do mês ano de referência ou seja os
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informados pelo usuário, em colunas e agrupados por suas respectivas contas
contábeis.
Para emitir e visualizar o DMO acione a opção Demonstrativo Mensal de
Operações.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.

Selecione o Órgão que desejas emitir o DMO, o mês/Ano de referência, e o
Tipo do Relatório, Analítico ou Sintético, a opção Imprimir deverá ser
acionada.

6.3 Relatório de Saída de Bens do Almoxarifado
Este relatório permite consultar a Saída de bens registrados no sistema. Para
selecionar o critério do relatório acione a opção Imprimir.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.
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Informe a Data Inicial e Data Final, o Tipo do Relatório, o Órgão, a Unidade
Organizacional e a Conta Contábil desejada, em seguida acione a opção
Imprimir para que o relatório seja gerado. Para interromper a emissão do
relatório, a opção Cancelar deverá ser acionada.

6.4 Inventário do Almoxarifado

O relatório de inventário lista todos os bens agrupados por Unidade
Organizacional e conta contábil que estão em um determinado órgão na data
informada, lista também o estado de conservação em que o bem se encontra, o
valor liquido e da depreciação acumulada até a data informada para o relatório.
No menu principal, selecione a opção Inventário.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.

Preencha os filtros necessários para geração do relatório e acione a opção
Imprimir. Para interromper a emissão do relatório, a opção Cancelar deverá
ser acionada.
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6.5 Imprimir Manutenção de Bens
Este relatório permite consultar os Bens que se encontram em manutenção.
Para selecionar os filtros do relatório acione a opção Imprimir Manutenção de
Bens.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.

Informe o Órgão, a Unidade Organizacional, a Situação, Data Inicial e Data
Final desejada,em seguida acione a opção Imprimir para que o relatório seja
gerado.
Para interromper a emissão do relatório, a opção Cancelar deverá ser
acionada.

6.6 Ficha Individual do Bem
A ficha individual do bem reúne todas as informações relacionadas ao bem
patrimonial, desde a aquisição até a sua efetiva baixa no sistema. Desta forma
pode-se visualizar de uma forma rápida e prática todo o histórico do patrimônio

207

durante o seu tempo de vida útil. Para executar a visualização do histórico
acione a opção Ficha Individual do Bem.

O sistema disponibilizará um formulário para filtrar os dados que deseja
visualizar no relatório.

Informe o número do patrimônio e acione a opção Pesquisar, o sistema
efetuará a busca e disponibilizará o registro para visualização.

Caso não possua o número do patrimônio poder-se-á efetuar a pesquisa com
outros parâmetros, para isso acione a opção Adicionar Filtro e escolha os
filtros necessários para concluir sua pesquisa. Ao adicionar os filtros selecione
somente aqueles do qual detenha-se informações, pois ao adicionar um filtro
será obrigatório informar o parâmetro.
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Após adicionar os novos filtros de pesquisa, preencha os campos e acione a
opção Pesquisar, selecione o registro desejado e acione a opção Visualizar.

O sistema disponibilizará detalhes do bem em uma nova tela chamada de
Ficha Individual do Bem, neste o sistema informará detalhes sobre as
características do bem e o histórico referente a Movimentação,
Depreciação/Amortização, Reavaliação e Manutenção.
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Para visualizar informações sobre o Histórico do Patrimônio escolha o tipo de
histórico desejado e aba será aberta para sua visualização especifica. Ao
selecionar a opção o sistema disponibilizará a visualização do histórico de
movimentação daqueles bem que já foram movimentados, caso o bem não
tenha sido movimentado constará a seguinte informação Nenhum Registro
Encontrado no da pesquisa.]
Para imprimir as informações contidas na Ficha Individual do Bem, a opção
Imprmir deverá ser acionada.
Para retornar ao menu principal do relatório, a opção Voltar deverá ser
acionada.

6.7 Imprimir Balanço Patrimonial
Este relatório emite o Balanço Patrimonial referente aos bens permanentes de
um determinado órgão em um determinado período, para selecionar o critério
do relatório acione a opção Imprimir Balanço Patrimonial.
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O sistema disponibilizará formulário contendo filtro para escolha do Órgão e a
Data referência (mês e ano) do Balanço Patrimonial desejado, informe os
dados solicitados e acione a opção Imprimir.

O sistema emitirá o relatório para visualização e impressão no formato PDF.
Para interromper a ação a opção Cancelar deverá ser acionado.
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