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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Numa breve análise das significativas transformações que vêm acontecendo na 

Ciência Contábil no Brasil nos últimos anos, pode-se destacar na Contabilidade do Setor 

Público a busca à convergência aos padrões internacionais de contabilidade. 

A edição, pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público (PCASP) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), são marcos dessa convergência que resgatam o objeto da contabilidade - o 

patrimônio. 

Nesse processo houve a necessidade de que os lançamentos fossem realizados no 

Novo SIAFI e não mais no SIAFI “Tela Preta”, modificando completamente os 

procedimentos para toda Administração Pública. 

Com o objetivo de padronizar procedimentos e melhorar a qualidade das 

informações registradas no Novo SIAFI, a presente cartilha visa auxiliar as Unidades 

Gestoras (UG) nos registros que se referem aos Lançamentos Patrimoniais (documento 

hábil PA). 

Numa primeira etapa desse trabalho, a Diretoria de Contabilidade (D Cont) 

solicitou às Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) que 

informassem quais eram as “situações patrimoniais” referentes aos materiais de 

consumo e materiais permanentes mais utilizadas pelas UG nas suas rotinas. 

De posse dessas informações, a cartilha foi desenvolvida de modo a facilitar o 

acesso, a realização dos registros e o entendimento do processo por parte do usuário. 

Para tal, a mesma apresenta, de forma detalhada com as telas do sistema, desde como 

acessar o Novo SIAFI ou como incluir um documento hábil, passando pelos 

fluxogramas que permitem uma melhor visualização das diversas fases por que passa 

um material na UG, a descrição do processo até o detalhamento com as abas e botões 

utilizados em cada “situação” de forma a permitir que o usuário possa realizar 

corretamente o registro do documento. 

Por fim, caso as ICFEx tenham sugestões que possibilitem aprimorar a presente 

cartilha, as mesmas deverão ser encaminhadas à D Cont, via DIEx. 

 

 

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2015. 

 

_______________________________________ 

Gen Div EXPEDITO ALVES DE LIMA 

Diretor de Contabilidade 
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2 - ACESSANDO O NOVO SIAFI 

 

- Digitar na Web e acessar o seguinte endereço: www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi; 

- Clicar em Novo Siafi; 

 

- Na tela seguinte, preencher o campo “código” com o seu CPF; 

- Digitar a sua senha e os caracteres apresentados na imagem; e 

- Clicar em acessar. 

 

- Na próxima tela, após ler as informações sobre o acesso ao sistema, confirmar o seu 

CPF, o seu nome de usuário, selecionar o sistema desejado (SIAFI2015 ou outro) e 

clicar em concordar. 
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3 - INCLUINDO O DOCUMENTO HÁBIL 

- Os registros patrimoniais no Novo SIAFI são feitos através do “Tipo de Documento” 

PA (Lançamentos Patrimoniais). Esse documento hábil (DH) é a base para o registro de 

todas as “situações” que serão aqui apresentadas; 

 

- Acessar a “transação” INCDH na “Linha de Comando” no canto superior direito da 

tela do Novo SIAFI, digitando o mnemônico correspondente e clicando na “seta 

amarela”; 

 

- A transação INCDH pode ser acessada também ao clicar em: Menu Geral / Contas a 

Pagar e a Receber / Documento Hábil / Incluir Documento Hábil; 

 

- Na tela seguinte, preencher o campo “Tipo de Documento” com o documento hábil 

PA (Lançamentos Patrimoniais), preencher o número do documento no campo “Número 

DH” e clicar no botão “Confirmar”; 

- O Novo SIAFI apresenta uma ferramenta que permite pesquisar vários campos sem 

sair da tela. Essa ferramenta é a lupa amarela ( ) e recomenda-se sempre utilizá-la; e 

- Em caso de dúvidas, recomenda-se assistir à vídeoaula “Inclusão de DH” e outras que 

se encontram disponíveis no sítio do Tesouro Nacional. Basta acessar o link 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/orientacoes.  
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4 - MATERIAIS DE CONSUMO 

Entende-se como material de consumo aquele que, em razão do seu uso corrente e 

da definição constante da Lei Nº 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou 

tem sua utilização limitada à 02 (dois) anos. 

De acordo com a definição do RAE, em seu Art. 53: 

“Material de consumo é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício, que se 

destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, 

perde suas características individuais e isoladas e que, quando em depósito ou 

almoxarifado, deve ser escriturado.” 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 

6ª Edição - e em se tratando de classificação orçamentária da despesa, o material de 

consumo está classificado como Elemento da Despesa “30” e aparece nos Grupos de 

Natureza da Despesa (GND) “3” - Outras Despesas Correntes, forma mais comum ou 

usual, e “4” - Investimentos, forma menos comum ou usual. 

Classificam-se como materiais de consumo as despesas orçamentárias como 

álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; 

combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e 

lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, 

corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; 

sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para 

reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, 

segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, 

copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de 

dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia 

e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, 

reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material 

químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e 

aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao 

vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e 

esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de 

uso não duradouro. 

As “situações” mais comumente utilizadas pelas UG referem-se à compra, entrada, 

baixa, transferência e reclassificação desses materiais. 

Os lançamentos patrimoniais referentes ao material de consumo, normalmente, 

utilizam a sigla ETQXXX, como será apresentado a seguir. 
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Fluxograma do cadastro inicial de material de consumo 

 

 

A seguir, serão apresentadas, em ordem crescente, as principais “situações” que 

envolvem o registro de materiais de consumo. 
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4.1 - Baixa de material de consumo no estoque (ETQ001) 

Esta “situação” destina-se ao registro da baixa de estoque de almoxarifado por 

consumo ou distribuição gratuita. 

 

4.1.1 - Fluxograma do desrelacionamento de material de consumo 
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4.1.2 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

 
 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios;  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem que está sendo consumido (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Estoque de materiais: informar a conta de estoque referente ao subitem ( ); 

VPD de consumo de materiais / distribuição: informar a conta correspondente à 

variação patrimonial diminutiva. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado no 

registro (  / >CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Aba Centro de Custo: informar no Novo SIAFI o centro de custo “999”, a referência 

(mês / ano), a UG beneficiada e o valor do custo. Já no SISCOFIS, é importante 

salientar que o operador deverá continuar lançando os centros de custos adequados; 

Verificar Consistência: durante o registro, pode-se, a qualquer instante, clicar no botão 

para verificar se há algum erro antes de registrar. Se o sistema apresentar algum erro, 

corrigir antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.2 - Baixa por transferência a outra UG (ETQ010) 

Esta “situação” destina-se ao registro da transferência de estoques entre UG, 

colocando o bem em trânsito na UG que transfere. 

 

4.2.1 - Fluxograma da transferência de material para outra UG 
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4.2.2 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios, atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código do Credor”, que deverá conter o código da 

UG recebedora do material de consumo; 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem transferido (pode-se acessar a “transação” 

>CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque: informar a conta de estoque correspondente ( ); 

Material em trânsito: informar a conta correspondente ao material de consumo em 

trânsito (  / >CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; e 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se a qualquer instante 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Importante salientar que o saldo referente ao bem não deve permanecer em 

trânsito por mais de 30 dias; e 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS 

no seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.3 - Entrada por transferência de outra UG (ETQ011) 

Esta situação destina-se ao registro da confirmação do recebimento por 

transferência de estoques que estavam em trânsito na UG que transferiu. 

 

4.3.1 - Fluxograma do recebimento de material de outra UG 
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4.3.2 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios; atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código do Credor”, que deverá conter o código da 

UG distribuidora / transferidora do material de consumo; 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem transferido (pode-se acessar a “transação” 

>CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque: informar a conta de estoque correspondente ( ); 

Materiais em trânsito: informar a conta correspondente ao material de consumo 

transferido (  / >CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.4 - Entrada por Recebimento de Material Doado (ETQ022) 

Esta situação destina-se ao registro da entrada de doação de materiais no 

estoque de almoxarifado e estoques para distribuição. 

 

4.4.1 - Fluxograma do recebimento de material doado 
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4.4.2 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios;  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem referente ao material doado (pode-se acessar 

a “transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque: informar a conta de estoque correspondente ( ); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Processo, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.5 - Material adquirido por outra UG - Compra Centralizada (ETQ024) 

Esta “situação” destina-se ao registro da entrada em estoque de material 

adquirido por outra UG, por meio de compras centralizadas. A UG emitente deverá 

informar a UG do empenho que suportou a despesa. A “situação” efetuará o registro na 

conta 1.1.5.X.1.XX.XX na UG beneficiada com a aquisição, do passivo 2.1.3.1.X.04.00 

e da conta de controle 8.9.9.9.6.00.00 na UG centralizadora. Será registrada também a 

fase “em liquidação” no empenho informado. Para liquidação e pagamento da despesa, 

a UG centralizadora deverá utilizar as “situações” DSP115 ou DSP127. 

 

4.5.1 - Fluxograma do recebimento de material adquirido no comércio 
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4.5.2 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - Preencher os campos obrigatórios, atentando para o 

seguinte: campo “Código da UG Pagadora” é quem recebe o material que foi 

contratado, ou seja, quem está registrando o documento PA; e o campo “Código do 

Credor” deverá conter o CNPJ do fornecedor, de acordo com a NE / NF; 

 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Liquidado: informe se houve liquidação da despesa; 

UG do Empenho: informar o código da UG que emitiu o empenho; 

Empenho: informar o nº do empenho; 

Subitem: informar o subitem referente à compra centralizada (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque: informar a conta de estoque correspondente ( ); 

Valor: informar o valor; 

Contas a Pagar: 21.31X.04.00 (Contas a Pagar) e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, DANFE, Guia, 

etc) e demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo deste 

campo obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.6 - Entrada em estoque por devolução / excesso (ETQ025) 

Esta “situação” destina-se ao registro da entrada em estoque por devolução de 

material. Deve ser utilizada para contas de ativo com conta corrente do tipo subitem da 

despesa. 

 

4.6.1 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios;  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem referente ao material devolvido (pode-se 

acessar a “transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque: informar a conta de estoque correspondente ( ); 

VPD de consumo de materiais: informar a conta correspondente à variação 

patrimonial diminutiva. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado  no registro  

(  / >CONCONTA); 

Observação: preencher com documento de origem (Bol Adm, DIEx), motivo da 

devolução e demais informações relevantes para registro do DH atual. O conteúdo desse 

campo obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Aba Centro de Custo: informar no Novo SIAFI o centro de custo “999”, a referência 

(mês / ano), a UG Beneficiada e o valor do custo. Já no SISCOFIS, é importante 

salientar que o Operador deverá continuar lançando os centros de custos adequados; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Caso não haja saldo correspondente na conta contábil da VPD, deverá ser 

utilizada a “situação” ETQ046 (Aprop. Estoques por Aj. Exercícios Ant. - c/c 007); 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS 

no seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.7 - Unificação Patrimonial (ETQ027) 

 

A Unificação Patrimonial visa reunir todos os bens na UG principal 

(160XXX). Neste registro a UG Secundária transfere os saldos das contas de material de 

consumo para a UG Primária (160XXX), após a liquidação da despesa no SIAFI. A data 

de fechamento do mês para a UG no SIAFI (>CONFECMES) é a data limite para essa 

providência. 

A UG deverá atentar que é possível fazer lançamento retroativo, mas desde que 

o mês ainda esteja aberto para a UG no SIAFI. 

Esta situação destina-se tanto ao registro da transferência de estoques entre UG 

quanto dentro da mesma UG, sem registro em estoques em trânsito. 

 

4.7.1 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios, atentando, nesse caso, 

para o preenchimento dos campos “Código da UG Pagadora” que deverá conter o 

código da UG Secundária (167XXX) e “Código do Credor”, que deverá conter a UG 

Primária (160XXX). 

 

(continua)... 
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2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Normal / Estorno: Normal; 

Subitem da Despesa: informar o subitem referente à Unificação (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque Transferidora: informar a conta de estoque correspondente à UG 

Secundária ( ); 

Conta de Estoque Recebedora: informar a conta de estoque correspondente à UG 

Primária ( ); 

Valor: informar o valor; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.8 - Transferência do imobilizado para o almoxarifado (ETQ037) 

Esta “situação” destina-se ao registro da entrada em estoques de almoxarifado 

por transferência do ativo imobilizado. 

 

4.8.1 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios;  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem correspondente (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque de Almoxarifado: informar a conta de estoque de acordo com a 

classificação contábil. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado no registro (

 / >CONCONTA); 

Conta de Bens Móveis: informar a conta de bens móveis de acordo com a classificação 

contábil. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado no registro (  / 

>CONCONTA); 

Valor: Informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH;  

Aba Centro de Custo: informar no Novo SIAFI o centro de custo “999”, a referência 

(mês / ano), a UG beneficiada e o valor do custo. Já no SISCOFIS, é importante 

salientar que o operador deverá continuar lançando os centros de custos adequados; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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4.9 - Transferência do estoque de almoxarifado para o imobilizado (ETQ040) 

Esta “situação” destina-se ao registro da entrada no Ativo Imobilizado por 

transferência dos estoques de almoxarifado. 

 

4.9.1 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios;  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem correspondente (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Estoque de Almoxarifado: informar a conta de estoque de acordo com a 

classificação contábil. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado no registro (

 / >CONCONTA); 

Conta de Bens Móveis: informar a conta de bens móveis de acordo com a classificação 

contábil. Verificar em qual conta está o saldo a ser utilizado no registro (  / 

>CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH;  

Aba Centro de Custo: informar no Novo SIAFI o centro de custo “999”, a referência 

(mês / ano), a UG beneficiada e o valor do custo. Já no SISCOFIS, é importante 

salientar que o operador deverá continuar lançando os centros de custos adequados; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Para os ativos do Imobilizado com c/c 002 deverá ser utilizada a situação 

ETQ064 e para ativos com c/c 000 a situação ETQ065. 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS 

no seguinte link: 10.67.56.101. 
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5 - MATERIAIS PERMANENTES 

De acordo com a definição do RAE, em seu Art. 53: 

“Material permanente compreende todo artigo, equipamento ou conjunto 

operacional ou administrativo, que tem durabilidade prevista superior a 02 (dois) anos e 

que em razão de seu uso não perde sua identidade física, nem se incorpora a outro bem”. 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 

6ª Edição - e em se tratando de classificação orçamentária da despesa, o material 

permanente está classificado como Elemento da Despesa “52” e aparece no Grupo de 

Natureza da Despesa (GND) “4” - Investimentos. 

Classificam-se como equipamentos e material permanente as despesas 

orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e 

equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, 

odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e 

diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais 

bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos 

de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; 

máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e 

equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de 

escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e 

equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; 

obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; 

veículos rodoviários; outros materiais permanentes. 

Os lançamentos patrimoniais referentes ao material permanente, normalmente, 

utilizam a sigla IMBXXX, como será apresentado a seguir. 
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5.1 - Transferência de bens para outra UG 

 

5.1.1 Fluxograma 

 

 

5.1.2  - Descrição do processo – 1ª parte 

No processo de transferência de bens para outra UG, num primeiro instante há a 

determinação do OD devidamente publicada em boletim para que o bem seja 

transferido. Assim, o bem que se encontra na conta “Bens Móveis em Uso” deverá ser 

transferido, com guia própria para essa finalidade, para a conta de “Estoque Interno” 

(almoxarifado), através de documento hábil “PA” e utilizando a “situação” IMB051 - 

Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em Almoxarifado. 

 

5.1.3 - 1º Documento PA - campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 
 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios; 

 

VALOR BRUTO 



(Cartilha de Registros Contábeis Patrimoniais no Novo SIAFI da D Cont/SEF, versão atualizada em Nov/2015...........................................Fl  25) 

   
 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

 

Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem que está sendo 

transferido (pode-se acessar a “transação” >CONNATSOF no SIAFI tela preta para 

consulta do subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado: informar a conta de estoque interno - 12.311.08.01; 

Bens Móveis: informar a conta de bens móveis correspondente à transferência realizada 

- 12.311.YY.ZZ (  / >CONCONTA); 

Valor: informar o valor bruto e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc) e demais 

informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: durante o registro, pode-se a, qualquer instante, clicar no botão 

para verificar se há algum erro antes de Registrar. Se o sistema apresentar algum erro, 

corrigir antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 

 

5.1.4  - Descrição do processo – 2ª parte 

 

Já num segundo momento, caso esse bem já tenha sofrido depreciação, antes da 

transferência para a conta de bens móveis em trânsito, deverá ser feita a 

transferência do saldo da depreciação da conta corrente 12.311. XX. XX (conta do bem 

móvel ancorada no SISCOFIS) para a conta corrente 12.311.08.01 (estoque interno), 

ambas da Conta Contábil 12.381.01.00 (depreciação acumulada bens móveis), referente 

ao valor acumulado da depreciação do bem móvel. 

 

No procedimento acima descrito, a conta corrente 12.311.08.01 (estoque interno) da 

conta contábil 12.381.01.00 (depreciação acumulada bens móveis) não sofrerá 

depreciação, apenas terá o saldo transferido para permitir a transferência do bem pelo 

valor líquido contábil. 
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Em seguida, no mesmo dia em que foi feito o procedimento do item anterior, o bem 

deve ser transferido da conta de “Estoque Interno” (Almoxarifado) para a conta “Bens 

Móveis em Trânsito”, através de outro documento hábil “PA”, agora utilizando as 

“situações” IMB038 - Transferência de Bens do Imobilizado para outra UG - e IMB012 

- Apuração do Valor Contábil Líquido de Bens Móveis pela Baixa da Depreciação - esta 

última que realiza a baixa do saldo da depreciação acumulada a conta de estoque 

interno. 

Importante salientar que nos procedimentos descritos anteriormente, deve-se ter 

especial atenção ao prescrito no RAE, em especial nos Art. 35, 58, 66, 67, 69, 70 e 96. 

 

5.1.5 - 2º Documento PA  - campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios, atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código do Credor” que deverá conter o código da 

UG que receberá o bem móvel; 

 

1ª SITUAÇÃO (IMB038) 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Normal / Estorno: preencher conforme o caso; 

Subitem da Despesa: informar o subitem transferido (pode-se acessar a “transação” 

>CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado: informar a conta de estoque interno - 12.311.08.01; 

Valor: informar o valor líquido contábil do bem e confirmar; 

Confirmar 

VALOR LÍQUIDO 
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OBS!!! Após clicar em confirmar, o operador deverá clicar no “botão” incluir e no 

mesmo documento PA passar a registrar os dados da 2ª “situação” para dar a baixa da 

depreciação acumulada, conforme abaixo: 

 

 

2ª SITUAÇÃO (IMB012) 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem; 

Bem Móvel em Almoxarifado: informar a conta de bem móvel em almoxarifado 

correspondente - 12.311.08.01; 

Valor: informar o valor apurado da depreciação acumulada e confirmar; 

Observação: já preenchido anteriormente; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Importante salientar que deverá ser feita a transferência da depreciação 

acumulada para a conta 12.311.08.01, no mesmo dia da apuração do valor líquido 

contábil; e 

OBS 2!!! O saldo referente ao bem transferido não deve permanecer em trânsito por 

mais de 30 dias; e 

OBS 3!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes às situações acima, deverão ser consultadas na página da intranet do 

SISCOFIS no seguinte link: 10.67.56.101. 

  

VALOR APURADO 

DEPREC ACUMULADA 
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5.2 - Recebimento de Bem Móvel de outra UG 

 

5.2.1 Fluxograma 

 

 

5.2.2 Descrição do processo 

No processo de recebimento de bens de outra UG, o valor transferido pela UG1 

(transferidora) referente ao bem móvel em trânsito estará registrado na conta de “Bens 

Móveis Transferidos” - 79.992.02.02 - na UG1 e na conta de “Bens Móveis a Receber” 

- 79.992.02.01 - da UG2 (recebedora). 

A UG2, após o processo administrativo regulado no Capitulo IV do RAE, deverá 

registrar esse recebimento utilizando a situação do SIAFI IMB039- Confirma 

Recebimento em Transferência de Bens do Imobilizado de outra UG. 

Nesse registro, observar o seguinte: 

- caso o bem recebido esteja sem alteração, deverá ser registrado na conta 

12.311.08.01 (Estoque Interno); e 

- caso o bem recebido esteja com alteração, deverá ser registrado na conta 

12.311.08.03 (Bens Móveis a Reparar). 

Caso haja necessidade, as UG envolvidas nesse processo deverão registrar os 

ajustes de possíveis “diferenças de valores” transferidos e recebidos, quando for o caso. 

 

Cabe destacar que o bem não deve permanecer mais que 30 dias na conta 

trânsito. 
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5.2.3 Documento PA - campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios, atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código do Credor” que deverá conter o código da 

UG que transferiu o bem móvel; 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem que está sendo recebido 

(pode-se acessar a “transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do 

subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado: informar a conta de estoque interno - 12.311.08.01 - 

se o bem estiver sem alteração ou informar a conta de bens móveis a reparar - 

12.311.08.03 - se o bem estiver com alteração; 

Valor: informar o valor liquido e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, Guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: durante o registro, pode-se, a qualquer instante, clicar no botão 

para verificar se há algum erro antes de Registrar. Se o sistema apresentar algum erro, 

corrigir antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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5.3 - Descarga de bem 

 

5.3.1 Fluxograma 

 

 

5.3.2 Descrição do processo 

No processo de descarga de bens, após o parecer do Agente Diretor (AD) previsto 

no Art. 88 do RAE, o mesmo deve ser transferido para a conta “Bens Móveis 

Inservíveis”, para aguardar a solução das providencias determinadas pelo AD, 

permanecendo nesta conta até sua descarga ou transferência para outra conta. 

Após a publicação da descarga em boletim com base em documentos próprios 

(Agente Homologador da descarga), o material poderá ser descarregado e baixado no 

SIAFI através de documento hábil “PA” e utilizando a “situação” IMB076 - Baixa de 

Bens em Almoxarifado. 

Se esse bem já sofreu depreciação, antes da descarga, deverá ser feita a 

transferência do saldo da depreciação da conta corrente 12.311. XX. XX (conta do bem 

móvel ancorada no SISCOFIS) para a conta corrente 12.311.08.05 (Bens Móveis 

Inservíveis), ambas da Conta Contábil 12.381.01.00 (depreciação acumulada bens 

móveis), referente ao valor acumulado da depreciação do bem móvel. 

No procedimento acima descrito, a conta corrente 12.311.08.05 (Bens Móveis 

Inservíveis) da conta contábil 12.381.01.00 (depreciação acumulada bens móveis) não 

sofrerá depreciação, apenas terá o saldo transferido para permitir a transferência do bem 

pelo valor líquido contábil. 

Já num segundo momento, porém no mesmo dia, a UG poderá realizar a baixa 

contábil do bem e apuração do seu valor liquido. 
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Especial atenção deve ser dada ao Capitulo VIII do RAE. Toda movimentação do 

bem deve ser acompanhada por uma guia e registrada no SISCOFIS e SIAFI. 

 

5.3.3 - Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

Para efetivação da descarga, primeiramente, o material deverá ser recolhido ao 

Almoxarifado e registrado na conta 12.311.08.05 (Bens Móveis Inservíveis), através de 

documento PA, utilizando-se a situação IMB051 - Reclassificação de Bens Móveis para 

Bens Móveis em Almoxarifado.  

 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem a ser descarregado (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado: informar a conta de Bens Móveis Inservíveis ( ); 

Bens Móveis: informar a conta correspondente do Bem (  / >CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Caso o bem já tenha sofrido depreciação, antes de realizar a descarga do bem 

no SIAFI, deve-se realizar o Lançamento Complementar referente à depreciação; 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS 

no seguinte link: 10.67.56.101. 
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Antes da baixa propriamente dita, deve ser feita a transferência do saldo da 

depreciação.  

 

Para a descarga e baixa do material no SIAFI, deve-se registrar o documento PA, 

utilizando-se a situação IMB076 - Baixa de Bens em Almoxarifado.  

 

1ª SITUAÇÃO (IMB076) 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem a ser descarregado (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Bens Móveis: informar a conta de Bens Móveis Inservíveis ( ); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Confirmar 

Após clicar em confirmar, o operador deverá clicar no botão “Incluir”, e no mesmo 

documento PA, passar a registrar os dados da 2ª “situação” para dar a baixa da 

depreciação acumulada, conforme abaixo: 

 

 

 

 

VALOR LÍQUIDO 
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2ª SITUAÇÃO (IMB012) 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem; 

Bem Móvel em Almoxarifado: informar a conta de Bem Móvel em almoxarifado 

correspondente - 12.311.08.05; 

Valor: informar o valor apurado da depreciação acumulada e confirmar; 

Observação: já preenchido anteriormente; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Importante salientar que deverá ser feita a transferência da depreciação 

acumulada para a conta 12.311.08.01, no mesmo dia da apuração do valor líquido 

contábil; e 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes às situações acima, deverão ser consultadas na página da intranet do 

SISCOFIS no seguinte link: 10.67.56.101. 

 

 

  

VALOR APURADO 

DEPREC ACUMULADA 
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5.4 - Bem em manutenção na própria UG 

 

5.4.1 Fluxograma 

 

 

5.4.2 Descrição do processo 

Neste processo, numa primeira etapa, havendo a autorização do Fiscal 

Administrativo / S4 para que o bem entre em manutenção na própria OM, esse bem 

deve ser transferido da conta “Bens Móveis em Uso” (12.311.WW.ZZ), com guia 

específica para essa finalidade, para a conta de “Bens Móveis a Reparar” 

(12.311.08.03), através de documento hábil “PA” e utilizando-se a “situação” SIAFI 

IMB051 - Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em Almoxarifado. Esse 

bem deverá permanecer na conta “Bens Móveis a Reparar” enquanto estiver aguardando 

reparo. 

Já numa segunda etapa, quando o bem entrar em reparo, o saldo deve ser 

transferido para a conta de “Bens Móveis em Reparo” (12.311.08.04), e nessa conta 

permanecer até que o problema seja solucionado e o bem fique disponível, situação em 

que retornará à sua conta de “Bens Móveis em Uso”. 

Cabe destacar que toda movimentação do bem deve ser feita mediante guia e 

registrada no SIAFI e SISCOFIS, assim como de guia de recolhimento que comprove a 

movimentação. 

 

5.4.3 Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” – preencher os campos obrigatórios; 
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2ª Aba – “Outros Lançamentos” – preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem em manutenção (pode-

se acessar a “transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado: informar a conta de “Bens Móveis a Reparar” 

(12.311.08.03) ou a conta de “Bens Móveis em Reparo” (12.311.08.04), conforme a 

situação do Bem ( ); 

Bens Móveis: informar a conta de “Bens Móveis em Uso” normal do bem (  / 

>CONCONTA); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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5.5 – Bem em manutenção em outra UG 

 

5.5.1 Fluxograma 

 

 

5.5.2 Descrição do processo 

No processo de manutenção do bem em outra UG, sem necessidade de acréscimo 

de valor, o mesmo permanece na carga da UG de origem, sendo registrada a posse de 

terceiros para manutenção na UG de manutenção. 

Para isso, o bem já deve estar recolhido, com guia, ao almoxarifado na conta “Bens 

Móveis a Reparar” (12.311.08.03). Esse recolhimento deve ser feito utilizando-se a 

situação SIAFI IMB051 - Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em 

Almoxarifado. O almoxarifado irá confeccionar a guia de recolhimento do bem, após a 

autorização do Órgão responsável. 

A transferência do saldo referente ao bem deverá ser realizada após a confirmação 

do recebimento do mesmo pela UG de manutenção utilizando-se a situação SIAFI 

IMB091 - Concessão de Bens Móveis Mediante Cessão, Comodato e Permissão de Uso, 

registrando os saldos nas contas “Bens Móveis em Reparo” (12.311.08.04) e “Terceiros 

Responsáveis pela manutenção” (89.711.13.00). 

Após o reparo do bem, a UG de manutenção deverá retornar o saldo utilizando a 

situação SIAFI IMB092 - Devolução de Bens Móveis Mediante Cessão, Comodato e 
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Permissão de Uso - a qual debitará o valor correspondente na conta “Bens Móveis a 

Classificar” da UG de origem. 

Após o recebimento do bem, a UG de origem o reclassifica na conta “Estoque 

Interno” e posteriormente na de “Uso do Bem”, caso o mesmo não tenha alteração. Em 

contra partida, se o bem tiver alteração qualitativa, deve ser registrado em bens móveis a 

reparar. 

Importante lembrar que toda movimentação deve ser realizada com guia. 

5.5.2.3 Neste caso, como não há transferência do patrimônio para outra UG, não há 

necessidade de realizar a movimentação da depreciação acumulada. 

 

5.5.3 – 1º Documento PA - campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

Após o bem já ter sido recolhido ao Almoxarifado para as contas “Bens Móveis a 

Reparar” e “Bens Móveis em Reparo”, através da situação do SIAFI IMB051, deverão 

ser efetuados os seguintes lançamentos, enviando o bem para manutenção: 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios; atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código do Credor”, que deverá conter o código da 

UG que receberá o bem para manutenção; 

  

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Subitem da Despesa: informar o subitem referente à manutenção (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI tela preta para consulta do subitem); 

Bens Móveis a Ser Cedido: Bens Móveis a Reparar (12.311.08.03); 

Terceiro Responsável pelo Bem: Bens em Manutenção (89.711.13.00); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

UG DE MANUTENÇÃO 
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Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 

 

5.5.4 – 2º Documento PA - campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

Após o bem já ter sido reparado, a UG de manutenção deverá efetuar os seguintes 

lançamentos, devolvendo o bem: 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - preencher os campos obrigatórios; atentando, nesse caso, 

para o preenchimento do campo “Código da UG Pagadora” que deverá conter o 

código da UG de manutenção e do campo “Código do Credor” que deverá conter o 

código da UG recebedora do bem; 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

UG Transferidora: informar o código da UG que realizou a manutenção; 

UG Recebedora: informar o código da UG que receberá o bem já reparado; 

Terceiro Responsável: informar a conta de Bens em Manutenção (89.711.13.00); 

Valor: informar o valor e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo deste campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

UG DE MANUTENÇÃO 

UG DE  

MANUTENÇÃO 
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Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS 1!!! Quando a UG de Manutenção realiza esse registro, gera saldo na conta 

12.311.99.08 (Bens Móveis a Classificar) da UG recebedora do material. Fazendo-se 

necessário que a UG Recebedora faça um novo lançamento para reclassificar o bem, 

como mostrado na tela a seguir do SIAFI. 

OBS 2!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS 

referentes à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS 

no seguinte link: 10.67.56.101. 

 

5.5.5 – Lançamento Complementar de Reclassificação do Bem 

 

 

Subitem da Despesa: informar o subitem referente ao bem (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI tela preta para consulta do subitem); 

Bens Móveis em Almoxarifado Reclassificado: informar a conta de Estoque Interno 

(12.311.08.01); 

Valor: Informar o valor e confirmar; 

Observação: Preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo deste campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: Antes de se confirmar o registro, pode-se a qualquer instante 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: Clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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5.6 - Bem em manutenção em uma empresa 

 

5.6.1 Fluxograma 

 

 

5.6.2 Descrição do processo 

 

No processo de manutenção do Bem em firma, sem necessidade de acréscimo de 

valor, o mesmo permanece na carga da UG de origem, sendo registrada a posse de 

terceiros para manutenção na firma. 

Para isso, o Bem já deve estar recolhido ao almoxarifado na conta Bens Móveis a 

Reparar. O Almoxarifado irá confeccionar a guia de recolhimento do Bem, após a 

autorização do AD. 

A transferência do saldo, referente ao Bem, para a conta Bens Móveis em Reparo, 

registrando em posse de terceiro para manutenção, deverá ser realizada após o 

recebimento, via guia, do Bem pela Firma, utilizando-se a situação SIAFI LDV026 - 

Registro da Responsabilidade de Terceiros, estando o saldo já na conta “Bens Móveis 

em Reparo” (12.311.08.04) e registrando a responsabilidade na conta “Terceiros 

Responsáveis pela manutenção” (89.711.13.00). 

Após o reparo do Bem pela Firma a UG de origem deverá retornar o saldo 

utilizando a situação SIAFI LDV027 - Baixa do Registro da Responsabilidade de 

Terceiros - reclassificando o Bem na conta de estoque interno, para que posteriormente 

possa ser redistribuído. 

Neste caso, como não há transferência do patrimônio para outra UG, nem baixa do 

Bem, não há necessidade de realizar a movimentação da depreciação acumulada. 
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5.6.3 Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

Ao remeter o bem para manutenção efetuar registro com a situação SIAFI LDV026.  E 

ao receber o bem reparado registrar com a situação LDV027: 

 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - Preencher os campos obrigatórios; 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - Preencher: 

Inscrição Genérica: informar o CNPJ, CPF ou IG do responsável pela manutenção; 

Responsabilidade de Terceiros: informar a conta de Responsabilidade de Terceiros 

(89.711.13.00); 

Valor: Informar o valor e confirmar; 

Observação: Preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, guia, etc) e 

demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo deste campo 

obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: Antes de se confirmar o registro, pode-se a qualquer instante 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: Clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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5.7 - Incorporação de bem adquirido por outra UG (Compra Centralizada) 

 

5.7.1 - Fluxograma 

 

 

5.7.2 Descrição do processo 

No processo de compra centralizada de material permanente existem 02 (duas) UG 

envolvidas, a UG Pagadora, que realiza a contratação e emite a Nota de Empenho 

referente ao bem a ser adquirido e a UG Receptora, que recebe o bem que foi 

contratado. 

A execução orçamentária e financeira fica sob a responsabilidade da UG Pagadora 

e a execução patrimonial fica sob a responsabilidade da UG Receptora que deverá 

incluir o bem no patrimônio. 

A UG Receptora, ao registrar o bem, deverá informar a UG do empenho que 

suportou a despesa (UG Pagadora) utilizando a situação do SIAFI IMB097 - Entrada em 

Estoque de Bem Móvel adquirido por outra UG. A referida “situação” efetuará o 

registro na conta 1.2.3.1.1.08.XX (conta de Bens Móveis) na UG Receptora, beneficiada 

com a aquisição, do passivo 2.1.3.1.X.04.00 (contas a pagar) e da conta de controle 

8.9.9.9.6.00.00 na UG Pagadora. Será registrada também a fase “em liquidação” no 

empenho informado. Para liquidação e pagamento da despesa, a UG Pagadora deverá 

utilizar as “situações” do SIAFI DSP214 ou DSP230. 
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5.7.3 Campos a preencher / botões a utilizar no Novo SIAFI 

 

1ª Aba – “Dados Básicos” - Preencher os campos obrigatórios; atentando, para o 

seguinte: campo “Código da UG Pagadora” deverá ser preenchido com o código da 

UG Receptora, quem recebe o bem, ou seja, quem está registrando o documento PA; e o 

campo “Código do Credor” deverá conter o CNPJ do fornecedor, de acordo com a NE 

/ NF; 

 

2ª Aba - “Outros Lançamentos” - preencher: 

Liquidado: informe se houve liquidação da despesa (SIM); 

UG do Empenho: informar o código da UG que emitiu o empenho; 

Empenho: informar o Nº do empenho; 

Subitem: informar o subitem referente à compra centralizada (pode-se acessar a 

“transação” >CONNATSOF no SIAFI, tela preta para consulta do subitem); 

Conta de Bens Móveis: informar a conta de Bens Móveis ( ); 

Valor: informar o valor; 

Contas a Pagar: 21.31X.04.00 (Contas a Pagar) e confirmar; 

Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, DANFE, Guia, 

etc) e demais informações relevantes para o registro do DH atual. O conteúdo desse 

campo obrigatório é copiado para os campos “observação” das demais abas do DH; 

Verificar Consistência: antes de se confirmar o registro, pode-se, a qualquer instante, 

clicar nesse botão para verificar se há algum erro. Se o sistema apresentar algum erro, 

deve-se fazer a devida correção antes de confirmar o registro; e 

Registrar: clicar em “Registrar” e anotar o número do documento gerado. 

OBS!!! As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS referentes 

à situação acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS no 

seguinte link: 10.67.56.101. 
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ANEXO I 

 

 

SITUAÇÕES DO NOVO SIAFI - MATERIAIS DE CONSUMO (ETQXXX) 
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SITUAÇÕES DO NOVO SIAFI - MATERIAIS DE CONSUMO (ETQXXX) 

 

(continuação) 
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ANEXO II 

 

 

SITUAÇÕES DO NOVO SIAFI - MATERIAIS PERMANENTES (IMBXXX) 
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SITUAÇÕES DO NOVO SIAFI - MATERIAIS PERMANENTES (IMBXXX) 

 

 

(continuação) 
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SITUAÇÕES DO NOVO SIAFI - MATERIAIS PERMANENTES (IMBXXX) 

 

 

(continuação) 

 

 

 

 


