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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Caro agente da administração, 

 

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício da sua 

função. 

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e servidores 

civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as responsabilidades envol-

vidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além de renovar conhecimentos e des-

tacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a melhor gestão dos recursos públicos coloca-

dos à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as dúvidas 

corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças 

do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam dúvidas, utilize os 

canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer suas dúvidas. 

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se sobre-

pondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer postulações. 

 

Boa leitura! 

 
 
 

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE 

Em apoio à legislação pertinente, o presente caderno tem por finalidade consolidar e man-

ter atualizadas as principais orientações acerca da administração patrimonial no âmbito do Co-

mando do Exército no contexto das atividades desenvolvidas pela Fiscalização Administrativa e pelo 

Setor de Material, orientando e direcionando os agentes da administração para o registro e a evi-

denciação da composição patrimonial de acordo com os princípios e as normas vigentes. 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A administração patrimonial no âmbito do Exército Brasileiro (EB) tem como base 

normativa o Regulamento de Administração do Exército (RAE), aprovado pela Portaria – C Ex n° 

1.555, de 9 de julho de 2021, que estabelece os preceitos gerais para as atividades administrativas 

do Comando do Exército, o qual deve ser de conhecimento e execução obrigatórios de todos os 

agentes envolvidos na administração do patrimônio. 

De forma a complementar o RAE existem outras legislações com prescrições particulares, 

no que se refere ao tratamento pormenorizado do controle e acompanhamento dos bens patrimo-

niais no Exército Brasileiro, como normas expedidas pelos Órgãos de Direção Setorial (ODS), ou por 

suas Diretorias diretamente subordinadas (NARSUP, NARMNT, NARMCEI etc) que tratam especifi-

camente, e complementarmente, da gestão de material. 

O controle do patrimônio é um dos aspectos mais importantes na gestão administrativa, 

envolvendo diretamente todos os agentes da administração da Organização Militar (OM). Os bens 

da União, postos à disposição do Exército Brasileiro devem ser utilizados criteriosamente, cabendo 

aos seus detentores a guarda, a conservação, a manutenção e a prestação de contas. 

Para exercer o controle contábil sobre o patrimônio, a Administração Pública Federal dispõe 

do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), onde são registrados 

e controlados, em tempo real, atos e fatos administrativos relativos à execução orçamentária, finan-

ceira e patrimonial.  

Já para o controle físico, o EB utiliza-se de um sistema corporativo denominado Sistema de 

Controle Físico de Material (SISCOFIS), cujo gerenciamento é de competência do Comando Logístico 

(COLOG). Esse Sistema permite disponibilizar, em forma de relatórios e consultas, as informações 

provenientes dos Órgãos Provedores (OP) e Organizações Militares (OM), considerando o nível de 

responsabilidade de cada escalão.  

Como meio de apoio aos agentes da administração, para otimizar os trabalhos de acompa-

nhamento e controle da execução patrimonial, há disponível ferramentas de Tecnologia da Informa-

ção como o Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), Tesouro Gerencial do SERPRO e o Sis-

tema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA), por meio do módulo Pa-

trimônio. Todos requerem solicitação de cadastro ao CGCFEx de apoio da Unidade Gestora (UG). 

Atividades de acompanhamento, análise, orientação e apoio técnico às UGA na execução 

diária dos registros contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial são 
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desempenhadas pelos Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (CGCFEx), que são 

Unidades Setoriais de Contabilidade e de Controle Interno diretamente subordinados à Secretaria 

de Economia e Finanças (SEF).  

A observância dos procedimentos que serão apresentados adiante é de fundamental im-

portância para o atingimento da correta gestão patrimonial das OM. Contudo, cabe salientar que 

este Caderno não esgota as Legislações sobre o tema, bem como poderá passar por atualizações em 

virtude de mudanças na Legislação em vigor e de novos entendimentos da SEF.  

3. CONCEITOS BÁSICOS 
 

Para nivelar conhecimentos e facilitar o entendimento, alguns conceitos básicos utilizados 

ao longo deste Caderno serão aqui apresentados:  

Agente da administração - todo militar ou servidor civil que planeja, executa, participa ou 

controla atividades de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial ou de recursos 

humanos;  

Amortização - é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e 

quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou 

cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado; 

Artigo Controlado - são os artigos de alto custo, os altamente técnicos, os que apresentam 

periculosidade no manuseio, os escassos no mercado interno ou externo (material crítico) e os que 

exigem medidas especiais para sua obtenção, produção, industrialização e comércio (material 

estratégico). Terão sua distribuição controlada pelo Órgão Gestor responsável pelo suprimento. O 

referido material ficará sob controle dos respectivos Órgãos Gestores, de acordo com instruções 

especiais a respeito; 

Ativo - é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de 

eventos passados;  

Ato administrativo - manifestação de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 

qualidade, tenha por objetivo a produção de efeitos jurídicos para implementação do interesse 

público e, no âmbito da contabilidade, não decorre alteração do patrimônio;  

Depreciação - é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, 

ação da natureza ou obsolescência; 

Documento contábil - é o documento gerado pelo SIAFI a partir dos dados informados, direta 

ou indiretamente, pelo gestor quando do registro da informação patrimonial, financeira ou 

orçamentária no Sistema. Ao registrar as informações o sistema gera o documento contábil que 

contém os lançamentos contábeis nas respectivas contas contábeis a crédito ou a débito, como a 

NS (Nota de Sistema), por exemplo; 

Documento de origem - é o suporte documental que fornece ao gestor subsídios concretos, 

tempestivos e suficientes para que o mesmo proceda ao registro da informação patrimonial, 

financeira ou orçamentária no Sistema. É um documento externo ao Sistema, como por exemplo: 

nota fiscal, recibo de pagamento, boletins ou qualquer outro documento emitido pela unidade ou 
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pelo fornecedor que será cadastrado no sistema; 

Documento Hábil - é o documento cadastrado no SIAFI que gera compromissos de 

pagamento ou de recebimento, podendo ser de previsão (Nota de Empenho, Contrato etc) ou de 

realização (Nota Fiscal, Recibo, Folha de Pagamento etc); 

Documento relacionado - é um Documento Hábil já incluído no sistema cujos dados 

fornecem suporte histórico documental para o documento que está sendo incluído ou alterado. 

Como exemplo, pode-se incluir um documento hábil de devolução de despesa (DD) que está 

relacionado com um documento hábil que registrou a despesa; 

Exaustão - é a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais 

e outros recursos naturais esgotáveis; 

Exercício financeiro - período coincidente com o ano civil, definido para fins de segregação 

e organização dos registros relativos à arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos 

gerais de administração orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública;  

Fato administrativo - eventos materiais que repercutem na esfera jurídico administrativa e, 

no âmbito da contabilidade, do qual decorre alteração do patrimônio;  

Função - exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a um cargo ou 

comissão;  

Gestão - planejamento, execução, controle, avaliação e aperfeiçoamento dos processos e 

procedimentos relativos à aplicação de quaisquer recursos colocados à disposição de uma OM, para 

a consecução de seus objetivos institucionais, exigindo o cumprimento de metas e a busca 

incessante da eficácia e eficiência das ações implementadas;  

Material carga ou carga - bens do patrimônio público que estão sob a gestão de uma OM; 

Órgãos gestores responsáveis - são os órgãos de direção setorial e de apoio do Comando do 

Exército e os órgãos de assessoramento direto e imediato ao Comandante do Exército, responsáveis 

por planejar e promover ações direcionadas à gestão dos recursos colocados à sua disposição; 

 Órgão Provedor (OP) - OM incumbida da execução das atividades de suprimento, 

manutenção e controle de materiais de interesse do Exército; 

Passivo - é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 

resultado de eventos passados;  

Patrimônio líquido - participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos 

os seus passivos;  

Patrimônio público - conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, adquiridos, 

formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas OM, que represente um benefício 

presente ou futuro, inerente ao cumprimento da missão institucional do Exército Brasileiro; 

Pedido provisório - é a solicitação não realizada por intermédio das ferramentas disponíveis 

no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército; 

Plano de contas - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação 

padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela 

entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais 

e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários; 

Regime de Competência - o PCASP permitiu o registro dos fatos que afetam o patrimônio 
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público segundo o regime de competência. As VPA e as VPD registram as transações que aumentam 

ou diminuem o patrimônio líquido, devendo ser reconhecidas nos períodos a que se referem, 

segundo seu fato gerador, sejam elas dependentes ou independentes da execução orçamentária. 

Saldos alongados - são saldos registrados em determinadas contas contábeis no SIAFI que 

ultrapassam um prazo de permanência pré-definido; 

Segregação de funções - é a separação de funções, de tal forma que estejam segregadas 

entre pessoas diferentes, a fim de reduzir o risco de erros ou de ações inadequadas ou fraudulentas, 

e implica, normalmente, dividir as responsabilidades de autorização, execução, registro e controle 

de transações, bem como de manuseio dos ativos relacionados; 

Transferência - modalidade de movimentação de material com troca de responsabilidade de 

uma unidade organizacional para outra dentro do mesmo órgão ou entidade; 

Unidade Gestora (UG) - organização militar cadastrada no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), investida do poder de gerir recursos 

orçamentários, financeiros e/ou patrimoniais, bem como de realizar atos e fatos de gestão de bens 

da União e de terceiros; 

Valor bruto contábil - é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada 

data, sem a dedução da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada; 

Valor depreciável, amortizável e exaurível - é o valor original de um ativo deduzido do seu 

valor residual, quando possível ou necessária a sua determinação; 

Valor líquido contábil - é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada 

data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada; 

Valor residual - é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter 

por um ativo no fim de sua vida útil econômica deduzida os gastos esperados para sua alienação; 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) - aquelas decorrentes de transações no setor 

público que aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial). Não deve ser 

confundida com o conceito de receita orçamentária; 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) - aquelas decorrentes de transações no setor 

público que diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial). Não deve ser 

confundida com o conceito de despesa orçamentária; 

Vida útil - é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número 

de unidade de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização 

do ativo;  

Vida útil econômica - é o período de tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o 

qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo. 

 

4.  ACESSO AO SIAFI  

Até o ano de 2011, o SIAFI somente era acessado pelo SIAFI Operacional, “tela preta”, onde 

era realizada toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública. Con-

tudo, a partir do exercício de 2012, o SIAFI evoluiu para o SIAFI Web (projeto Novo SIAFI), com ob-

jetivo promover a reconstrução e a migração gradual do SIAFI Operacional para uma plataforma 

tecnológica mais moderna, flexível e econômica, permitindo evoluções que venham a contribuir 
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para a transparência e a eficiência na gestão orçamentária e financeira. As funcionalidades serão 

migradas gradualmente para a versão web do sistema, até que o SIAFI Operacional, seja desconti-

nuado. 

Tanto o SIAFI “tela preta” (SIAFI HOD) quanto o SIAFI Web podem ser acessados por meio 

do endereço eletrônico https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br. A UGA deve solicitar a senha do 

SIAFI ao CGCFEx de apoio. 

Fonte: Tesouro Nacional. 

Como instrumento eficiente de orientação aos operadores do SIAFI, a STN disponibiliza o 

“Manual SIAFI” (MACROFUNÇÃO), documento que registra, de forma estruturada e sistemática, as 

normas e procedimentos operacionais do SIAFI do ponto de vista do usuário. 

O Manual pode ser consultado na internet por meio do endereço: 

https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais   

5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL 
 

5.1 SISCOFIS  

 

O Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS) foi instituído pela Portaria 

nº 017-EME, de 8 de março de 2007, que Aprova as Normas para o Funcionamento do Sistema de 

Material do Exército (SIMATEX) e tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento de todo o 

material existente no Exército.  

O SIMATEX é composto por três subsistemas, sendo um dos subsistemas o SISCOFIS, consi-

derado o “Mapa da Força do Material”. A utilização desta ferramenta de TI é obrigatória no âmbito 

do EB, devendo ser gerenciada por pessoal capacitado e utilizada por todos os setores da OM que 

https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais
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demandam e/ou controlam os materiais, visando o controle físico e o gerenciamento de todo o ma-

terial existente no Exército. 

Às Organizações Militares incumbem, dentre outras atribuições, manter atualizados os da-

dos relativos ao controle físico e patrimonial do material sob sua responsabilidade. 

Nesse sentido, cabe destacar a obrigatoriedade do controle de material das UG do Co-

mando do Exército ser realizado por meio do SISCOFIS e este estar atualizado com o patrimônio 

existente fisicamente na Unidade, não sendo permitido o uso exclusivo de planilhas confeccionadas 

pela própria OM para controle de material em detrimento da utilização e atualização do SISCOFIS. 

 

a. Convergência SISCOFIS x SIAFI 

A convergência contábil tem como objetivo equacionar o saldo das contas contábeis patri-

moniais do Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA), do Relatório de Movimentação de 

Bens Móveis e Intangíveis (RMBMI) e do Relatório Sintético de Depreciação Acumulada (RSD), com 

os valores registrados no SIAFI (SISCOFIS = SIAFI). 

Caso a UGA não apresente a referida convergência, deverá motivar as divergências existen-

tes, no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM). 

A UGA poderá consultar sua situação de convergência contábil do RMA, do RMB e do RSD, 

por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), dispondo, assim, das informações con-

tábeis do SIAFI e do aplicativo SISCOFIS OM/OP.  

A UG deve solicitar a senha do SAG ao CGCFEx de apoio. O acesso ao Sistema poderá ser 

feito através do endereço: http://10.12.4.42/sag2021/ 

 

Fonte: SAG. 

Torna-se imperioso que as UGA cumpram o calendário de obrigações para a Administração 

do SISCOFIS OM e do SISCOFIS OP, que pode ser consultado na íntegra na página da DSMM/COLOG 

por meio do link Calendário de obrigações (eb.mil.br). 

 

 

 

http://10.12.4.42/sag2021/
http://dsmm.colog.eb.mil.br/portal/index.php/controle-fisico/141-calendario-de-obrigacoes
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Adiante, seguem as obrigações com relação ao envio de estoque ao COLOG:  

DIÁRIO 

DATA EVENTO 

Todos os dias úteis* Carregamento de ESTOQUE FÍSICO do SISCOFIS OP. 

SEMANAL 

DATA EVENTO 

2ª feira Remessa do ESTOQUE SOMENTE FÍSICO do SISCOFIS OM das OM da 2ª e 3ª RM. 

3ª feira Remessa do ESTOQUE SOMENTE FÍSICO do SISCOFIS OM das OM da 1ª, 4ª e 8ª RM. 

4ª feira Remessa do ESTOQUE SOMENTE FÍSICO do SISCOFIS OM das OM da 5ª, 6ª, 7ª e 10ª 
RM. 

5ª feira Remessa do ESTOQUE SOMENTE FÍSICO do SISCOFIS OM das OM da 9ª, 11ª e 12ª 
RM. 

6ª feira 
Remessa pela RM dos estoques gerados pelas OM que tiveram problemas técnicos 
na remessa pelo SISCOFIS WEB. 

MENSAL 

DATA EVENTO 

Até o 4º (quarto) 
dia útil do mês sub-
sequente ao de re-
ferência. 

Remessa do ESTOQUE SOMENTE CONTÁBIL do SISCOFIS OMe do SISCOFIS OP. 

* Considerados somente os feriados Federais, as datas comemorativas militares não são consideradas. 

Recomenda-se que os usuários do SISCOFIS acessem o Sítio do COLOG, http://dsmm.co-

log.eb.mil.br/portal/, assistam as “VIDEOAULAS”, que estão distribuídas em módulos, e em caso de 

dúvidas utilizem o “FÓRUM”.  

 

b. Depreciação/ Amortização (Intangível) 

A implantação da depreciação mensal teve início no Comando do Exército a partir de 2010, 

no ambiente do aplicativo SISCOFIS, que por processamento automático gera a depreciação/amor-

tização mensal, cabendo ao operador do SISCOFIS OM (perfil “agente fiscal sede permanente”) exe-

cutar os procedimentos descritos no presente Caderno.  

Na implementação da depreciação foram considerados apenas os bens adquiridos e/ou dis-

tribuídos a partir do exercício de 2010, uma vez que os mesmos já apresentam uma base monetária 

inicial confiável, não necessitando ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou 

redução a valor recuperável. Os bens de anos anteriores a 2010, muitos deles, foram registrados a 

R$ 0,01 (um centavo), e estes bens não sofrem depreciação. 

O método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros 

ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade. Vários métodos de depreciação 

podem ser utilizados para alocar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da 

sua vida útil. O método das cotas constantes, adotado pelo Comando do Exército, utiliza-se de taxa 
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de depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere.  

É igualmente importante salientar que o processo da depreciação/amortização mensal dos 

bens móveis não alteram os saldos constantes do Inventário, nem do Relatório de Movimentação 

de Bens Móveis e Intangíveis (RMBMI).  

Ao longo do tempo, com o desgaste pelo uso, a obsolescência e a ação da natureza, os 

ativos vão perdendo valor, e essa perda de valor são reconhecidos pela contabilidade, periodica-

mente, até que esse ativo atinja o valor residual.  

Destaca-se que a reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de de-

preciá-lo.  

O administrador deverá seguir a tabela de vida útil (ANEXO C), estabelecida para cada conta 

contábil. Essa definição deve-se à necessidade de padronização de critérios dos órgãos da Adminis-

tração Pública direta, autarquias e fundações públicas pertencentes ao Orçamento Fiscal e da Segu-

ridade Social para geração de dados consistentes e comparáveis.  

Assim, mesmo havendo diferenças relativas as características de cada item classificado na 

mesma conta contábil, deverá ser aplicado o critério padrão de vida útil, devido às limitações ope-

racionais dos diversos sistemas de controle de material dos mais variados órgãos integrantes da 

Administração Pública Federal, compreensão da informação e representatividade. Pelo mesmo mo-

tivo, o valor residual dos bens também será padronizado e deverá seguir o especificado na tabela 

constante do ANEXO C do presente caderno.  

Existem bens que não sofrem depreciação, classificados como bens não depreciáveis, a tí-

tulo de exemplo, são: 

a. Terrenos rurais e urbanos; 

b. Prédios ou construções não alugados e não utilizados pelo proprietário na produção dos 

seus rendimentos ou destinados a revenda; 

c. Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, peças em exposição, antigui-

dades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros, os 

quais normalmente aumentam de valor com o tempo; 

d. Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados tec-

nicamente de vida útil indeterminada; e 

e. Animais que se destinam a exposição e a preservação. 

A depreciação e a amortização somente serão executadas se todas as fichas estiverem com 

o registro da conta contábil parametrizada. Para esta análise, basta clicar no item “Relação de Fichas 

Não Parametrizadas” e conferir os parâmetros estabelecidos. A rotina de depreciação e/ou da amor-

tização deverá ser executada no primeiro dia útil do mês (após a última movimentação de estoques 

do mês imediatamente anterior).  

Ao clicar no botão “Executar” no SISCOFIS, o sistema executa todo o processo de deprecia-

ção e de amortização do ativo imobilizado e do intangível, respectivamente. No final da execução 
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desse processo, o sistema exibirá uma tela com a mensagem “Processo de depreciação terminado!” 

e pode ser impresso, na versão por conta ou na versão por centro de custo. 

Após a finalização do processo de depreciação, deverá ser gerado o Relatório de Apropria-

ção de Depreciação de Imobilizado (RADI) com a opção “Agrupado por Conta”, o qual deve ser assi-

nado pelo Fiscal Administrativo e pelo Ordenador de Despesas. 

O valor da depreciação/amortização mensal será registrado no SIAFI Web, com base no 

RADI. 

A baixa da depreciação de um bem poderá ocorrer em razão de:  

a. Transferência de bens entre UG;  

b. Descarga de bens por inservibilidade; e 

c. Descarga por alienação de bens móveis.   

Para registro da depreciação no SISCOFIS, os operadores devem utilizar as funcionalidades 

do Sistema, realizando as movimentações de material (baixa de almoxarifado) com os respectivos 

Centros de Custos (CC), informando o código de CC específico (finalístico ou suporte). 

O aplicativo SISCOFIS OM recebeu módulos responsáveis pela execução da depreciação dos 

bens móveis (material permanente) visando adequar o controle patrimonial às exigências da Secre-

taria do Tesouro Nacional. Estes módulos são responsáveis pela manutenção dos parâmetros bási-

cos (ano de início da depreciação, tempo de duração do bem em meses e porcentagem para valor 

residual do bem) em nível de conta contábil.  

No módulo Contas, é exibida a relação das contas contábeis patrimoniais utilizadas pela 

OM, que constituem a referência para a atribuição dos parâmetros de depreciação aos bens patri-

moniais vinculados as mesmas. Para selecionar uma conta clique com o mouse sobre a mesma e 

caso deseje selecionar várias contas, mantenha o botão “CTRL” pressionado e clique sobre as contas 

desejadas. Para desfazer a seleção pressione a tecla “ESC”.  

No módulo relação das contas, é exibida a relação das contas contábeis e respectivas quan-

tidades de patrimônios que atendem as parametrizações especificadas e que participarão do pro-

cesso de depreciação.  

Ao clicar no botão “Executar” o sistema executa todo o processo de depreciação de cada 

patrimônio levando em consideração as parametrizações realizadas por meio dos módulos “Para-

metrização Nível Conta” e “Parametrização Nível Ficha” e as reavaliações ou reduções realizadas 

pelo módulo “Reavaliação / Redução”.  

Ao final da execução do processo de depreciação o sistema exibirá uma tela com a mensa-

gem “Processo de depreciação terminado!”. 

Os relatórios gerados no SISCOFIS para verificação da depreciação mensal, RADI e RSD, de-

vem ser extraídos conforme telas abaixo: 
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Fonte: SISCOFIS. 

Fonte: SISCOFIS. 
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Fonte: SISCOFIS. 

A UG deve providenciar, antes da emissão do PA, as assinaturas do Fiscal Administrativo e 

do Ordenador de Despesas no Relatório Sintético de Depreciação.  

Especificamente, no tocante à amortização, cabe destacar que é a redução do valor apli-

cado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com 

existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto seja bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado. É realizada para elementos patrimoniais de direitos de propriedade e 

bens intangíveis que tiverem a vida útil econômica limitada e têm como característica fundamental 

a redução do valor do bem, cujo cálculo será realizado por meio do SISCOFIS conforme detalhado 

acima. 

São exemplos de ativos intangíveis amortizáveis: softwares; patentes, direitos autorais e 

direitos sobre filmes cinematográficos adquiridos; direitos sobre recursos naturais; franquias e di-

reitos de comercialização adquiridos; gastos na fase de desenvolvimento da pesquisa; e outros di-

reitos contratuais de qualquer natureza adquiridos. 

Nos ativos intangíveis com existência ou exercício de duração limitada ou cujo objeto sejam 

bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado, o bem deverá ser cadastrado no 

SISCOFIS como vida útil definida, selecionar a opção de cadastro “depreciável”, vinculando nas con-

tas de RMBMI, e para os que possuam vida útil indefinida, deverá ser cadastrado na opção “não 

depreciável”, conforme retransmissão do DIEX nº 98-2ª seção/D Cont – CIRCULAR, de 28 JUL 16. 

No que se refere aos softwares, desde janeiro de 2016, as contas do subgrupo 124 (Ativo 

Intangível) foram segregadas em Intangível com vida útil definida (1.2.4.1.1.01.01) e indefinida 

(1.2.4.1.1.02.01). Somente o ativo com vida útil definida está sujeito a amortização.  

Se a vida útil for definida, a UG deverá avaliar a duração e o volume de produção ou outros 

fatores semelhantes que formam essa vida útil, publicar em Boletim Interno ou documento corres-

pondente o resultado desse julgamento e realizar a parametrização da conta contábil. A entidade 
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deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível com base na análise de todos os fatores rele-

vantes.  

Não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de 

caixa líquidos positivos, ou fornecer serviços para a entidade.  

O ativo intangível qualificado com vida útil indefinida poderá ser revisado periodicamente 

para determinar se eventos e circunstâncias continuam a consubstanciar essa classificação.  

Abaixo seguem modelos das telas do SISCOFIS com o exemplo da conta de Software. 

Inserção de conta 

Fonte: SISCOFIS. 
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Fonte: SISCOFIS. 

Exemplo de inclusão de software com vida útil definida 

Fonte: SISCOFIS.  

Obs.: A descrição do subitem da natureza da despesa (conta-corrente) ficará em branco. 
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5.2 Bens Patrimoniais  

 

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção II 
Dos Bens Patrimoniais 

Art. 44. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do Comando do Exército 
pertencem à União. 
Parágrafo único. Os bens patrimoniais adquiridos por força de convênios podem constituir 
exceção ao disposto neste artigo, desde que em tais convênios constem cláusulas 
específicas, regulando a propriedade desses bens. 
Art. 45. Para efeito deste Regulamento, os bens patrimoniais da União classificam-se em: 
I - quanto ao custo: 
a) de alto custo - os que forem avaliados a valor líquido contábil superior a cinco vezes o 
limite estipulado para aquisições de materiais, por meio de dispensa de licitação pelo valor 
previsto na lei que regula a realização de licitações e contratos na administração pública; 
b) de baixo custo - os que forem avaliados a valor líquido contábil igual ou inferior ao 
previsto na alínea “a” deste inciso; e 
c) bens a valor justo de mercado - os que forem avaliados por comissão instituída para esse 
fim, com base no preço que seria recebido pela venda do bem no mercado na data de 
mensuração; 
II - quanto à tangibilidade: 
a) bens tangíveis - também chamados corpóreos ou materiais, são aqueles que existem 
fisicamente, ou seja, passíveis de serem tocados; e 
b) bens intangíveis - também chamados incorpóreos ou imateriais, são aqueles que não 
existem fisicamente, somente de forma abstrata, ou seja, não podem ser tocados; 
III - quanto ao movimento, os bens patrimoniais tangíveis classificam-se em: 
a) bens imóveis - os vinculados ao terreno (solo), que não podem ser retirados sem 
destruição ou danos; e 
b) bens móveis - os que têm existência material e que podem ser transportados por 
movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração da substância ou da 
destinação econômico-social; 
IV - quanto à categoria, os bens móveis classificam-se em: 
a) material permanente - os que têm durabilidade prevista superior a dois anos e que, em 
razão de seu uso, não perde sua identidade física, nem se incorpora a outro bem; e 
b) material de consumo - o 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. 
§ 1º Cabe aos órgãos gestores responsáveis do Comando do Exército cadastrar e controlar 
o ciclo de vida e situação patrimonial do material de sua gestão, catalogando-o ou 
identificando-o pelo sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do 
Exército. 
§ 2º Os procedimentos para inclusão em carga, descarga e atribuição de valores contábeis 
para os bens históricos serão regulados em norma específica. 
Art. 46. As providências para a manutenção e controle dos bens patrimoniais são da 
responsabilidade da OM que mantém sua guarda, obedecidas as prescrições contidas na 
legislação pertinente. 
§ 1º O comandante da OM determinará, sempre que julgar conveniente, a conferência 
quantitativa e qualitativa do material permanente em uso na sua organização, por meio 
de publicação em boletim interno. 
§ 2º O comandante da SU determinará, pelo menos semestralmente, a conferência 
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quantitativa e qualitativa do material carga sob sua responsabilidade. 
Art. 47. A variação patrimonial é decorrente da inclusão em carga, reavaliação, descarga ou 
depreciação de bens patrimoniais da OM. (grifo nosso) 
 

Em conformidade com a Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019, cabe lembrar que os Inven-
tários de material de consumo e permanente deverão ser impressos, assinados pelo OD e Fiscal 
Administrativo e arquivados na Fiscalização Administrativa ao final do exercício financeiro. 

Ainda, no fechamento do mês verificar se estão conciliados os saldos do RMA, RMBI e RSD (SIS-
COFIS) com os respectivos saldos das contas de materiais de consumo, permanentes e depreciação 
acumulada no SIAFI, justificando as divergências, se houver, no RPCM.  

 

5.3 Suprimento 

 
Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 

 

Seção III 
Do Suprimento 

Art. 48. Suprimento é o item de material administrado, movimentado, armazenado, 
processado e transportado, necessário às OM. 
Art. 49. O fornecimento de material, pelos OP, pode ser automático ou eventual. 
§ 1º O fornecimento automático é realizado por meio do planejamento, tendo por base 
legislação específica, não sendo necessária a elaboração do pedido. 
§ 2º O fornecimento eventual é destinado a atender necessidade não prevista, emergencial 
ou ocasional. 
Art. 50. As guias de fornecimento, de remessa, de transferência ou de recolhimento serão 
elaboradas, distintamente, para material permanente e de consumo, por meio do sistema 
corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, contendo, entre 
outros, os seguintes dados: 
I - número da guia; 
II - origem e destino do material; 
III - data de expedição; 
IV - descrição de acordo com o catálogo vigente; 
V – quantidade; 
VI - unidade de medida; 
VII - preços (unitário e total); 
VIII - valor total da guia;  
IX - assinatura dos agentes da administração envolvidos no processo; e 
X - NEE (Número de Estoque do Exército)/NSN (NATO Stock Number) do material. 
Art. 51. O item de suprimento deverá conter especificação técnica, ser identificado no 
sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército e gerido de 
modo a possibilitar o controle. 
Art. 52. O controle do suprimento destinado às necessidades de mobilização será regulado 
em legislação específica. 
Art. 53. Os seguintes suprimentos terão a distribuição e o desfazimento controlados pelo 
órgão gestor responsável: 
I - de alto custo; 
II - altamente técnicos; 
III – periculosos; 
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IV - escassos no mercado interno ou externo (material crítico); e 
V - que exigirem medidas especiais para a obtenção, produção, industrialização e 
comercialização (material estratégico). 
§ 1º A classificação de um bem como controlado poderá ser temporária, razão pela qual as 
relações desses materiais deverão ser mantidas atualizadas. 
§ 2º Para que uma OM possa adquirir material classificado como controlado, deverá 
solicitar autorização ao respectivo órgão gestor responsável. 
§ 3º Compete ao EME classificar os bens como controlados. 
Art. 54. Os materiais que, no interesse da defesa e do desenvolvimento nacionais, devam ser 
submetidos à fiscalização e controle permanentes do Comando do Exército (produtos 
controlados), serão objeto de regulamentação específica. 
Art. 55. Nível de suprimento é a quantidade de material mantida em estoque em 
determinado OP ou OM, da seguinte forma: 
I - nível operacional - quantidade autorizada, como estoque normal de trabalho, entre 
recebimentos sucessivos de suprimento; 
II - nível mínimo - quantidade mínima de determinado suprimento a ser mantida em 
estoque, constituindo reserva de suprimento para atender as necessidades em qualquer 
caso de interrupção ocasional do fluxo de fornecimento; e 
III - nível máximo - soma das quantidades referentes aos níveis mínimo e operacional e que, 
normalmente, não deverá ser excedido. 
Art. 56. Os níveis de suprimento mínimo e operacional e os procedimentos de controle serão 
regulados por legislação específica. (grifo nosso) 
 

5.4 Recebimento e exame 

 
Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 

 

Seção IV  

Do Recebimento e Exame  

Art. 57. O material que der entrada na OM será recebido e examinado: 

I - individualmente, pelo encarregado do setor de material, encarregado de depósito, 
encarregado do setor de aprovisionamento ou qualquer agente executor designado pelo 
OD, com a supervisão do fiscal administrativo; ou 

II - por comissão de recebimento e exame de material (CREM) nomeada para esse fim. 

Parágrafo único. Será nomeada comissão nos casos previstos em legislação específica ou, a 
critério do OD, considerando-se o alto custo e/ou a complexidade técnica do material. 

Art. 58. A CREM será constituída por, no mínimo: 

I - 3 (três) oficiais, admitindo-se, em casos excepcionais, a critério do OD, ser composta por, 
no mínimo, 1 (um) oficial e 2 (dois) graduados (subtenente/sargento); ou 

II - 2 (dois) membros, na situação prevista no § 3º do art. 73 deste Regulamento. 

§ 1º O encarregado do setor de material e o provável detentor direto do material em causa 
integrarão a comissão, a critério do OD, que poderá ser assessorada por especialistas ou 
técnicos,civis ou militares, julgados necessários. 

§ 2º A CREM ou o agente executor encarregado do recebimento e exame terá o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentar ao fiscal administrativo o Termo de Recebimento e Exame 
de Material (TREM) ou o recibo passado no documento de recebimento, podendo este prazo 
ser prorrogado, conforme o previsto no art. 140 deste Regulamento. 

§ 3º A CREM poderá ser designada para cada recebimento específico ou recebimentos em 
determinado período, nunca superior a 90 (noventa) dias. 

§ 4º A impossibilidade de realização de testes de material no processo de recebimento será 
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informada no TREM. 

§ 5º As aquisições, em que forem previstas a realização do Termo de Recebimento Provisório 
(TRP) e Termo de Recebimento Definitivo (TRD), serão reguladas em legislação específica. 

Art. 59. Todo e qualquer material destinado à OM será entregue nos almoxarifados ou 
depósitos, acompanhados, conforme o caso, da nota fiscal, guia de remessa, de 
transferência, de recolhimento, de fornecimento ou documento equivalente. 

§ 1º Cabe aos encarregados das dependências a que se refere o caput deste artigo 
formalizar ao fiscal administrativo, de imediato, a entrega do material. 

§ 2º Quando houver conveniência para a OM, o recebimento e o exame de material poderão 
ser feitos no próprio local de procedência, sendo feita a formalização imediata ao fiscal 
administrativo. 

§ 3º O recebimento do material será formalizado pelo agente executor que o recebeu 
individualmente, ou pelo presidente da comissão, exceto quando houver divergências. 

§ 4º O fiscal administrativo despachará os documentos de recebimento do material com o 
OD, para inclusão em carga ou registro do material. 

§ 5º Ao documento de formalização de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º deste artigo serão 
anexadas a guia de remessa, de transferência, de recolhimento ou de fornecimento, notas 
fiscais ou documentos equivalentes. 

§ 6º Os documentos relativos ao processo de recebimento e exame de material serão 
arquivados na seção de conformidade dos registros de gestão. 

Art. 60. Se o material tiver que ser submetido a exame ou análise, os responsáveis pelo 
recebimento adotarão as providências necessárias, dentro dos prazos estabelecidos em 
legislação específica. 

§ 1º Quando a OM não possuir laboratórios, os responsáveis pelo recebimento solicitarão 
ao OD que o exame ou análise sejam feitos na OM mais próxima que dispuser de recursos 
para tal ou em instituição comprovadamente capacitada. 

§ 2º Os responsáveis pelos exames ou análises apresentarão seus pareceres visados pelo 
respectivo chefe, dentro dos prazos estabelecidos em legislação específica. 

§ 3º O material será identificado conforme estabelecido em legislação específica. 

Art. 61. As obras, serviços, locações de equipamentos e material adquirido ou fornecido 
serão recebidos na OM: 

I - nos casos de obras e serviços: 

a) provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, de acordo 
com legislação específica, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; e 

b) definitivamente pelo agente ou comissão designada pelo OD, composta nos moldes do 
art. 58 deste Regulamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no § 1º deste artigo; 

II - nos casos de materiais e locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
a especificação; e 

b) definitivamente, por agente ou comissão designada pelo OD, composta nos moldes do 
art. 63 deste Regulamento, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação. 

§ 1º O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

§ 2º Nos casos de aquisição e locação de alto custo o recebimento será feito mediante TREM 
e, nos demais, mediante recibo na nota fiscal correspondente. 

§ 3º Nos casos de aquisição e locação com valores iguais ou inferiores às despesas de alto 
custo, fica a critério do OD designar a comissão para o recebimento do material. 
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§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 5º O prazo de recebimento, provisório ou definitivo, deverá ser informado no edital de 
licitação correspondente. 

Art. 62. O recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos previstos em legislação 
específica. 

Art. 63. Quando se tratar de material fornecido pelos OP, os agentes que procederem ao 
recebimento e exame do material adotarão as seguintes providências: 

I - quanto às guias de remessa, transferência ou de fornecimento quitadas: 

a) uma via acompanhará o documento de recebimento, para que sejam registradas no 
sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, de acordo 
com o estabelecido em legislação específica; 

b) uma via será remetida ao OP que forneceu o material; e 

c) serão feitas referências às alterações detalhadas nos TREM, para que sejam registradas 
no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, de acordo 
com legislação específica; 

II - quanto aos termos: 

a) uma via para a fiscalização administrativa da OM; 

b) uma via para o OP que forneceu o material; 

c) as demais, às partes interessadas, segundo o previsto em legislação específica; e 

d) mencionarão as irregularidades encontradas e os bens rejeitados, com declaração dos 
motivos da rejeição; 

III - remeter às demais partes interessadas cópias das folhas do boletim onde conste a 
ordem para inclusão em carga ou registro no sistema corporativo de controle patrimonial 
utilizado no Comando do Exército, autenticadas pelo fiscal administrativo, de acordo com 
legislação específica; e 

IV - realizar a inclusão em carga e o registro contábil do material. 

Art. 64. Toda divergência no recebimento e exame, no que se referir ao estado, à 
quantidade, à qualidade ou a qualquer outro aspecto dos materiais, serviços e obras, deverá 
ser levada imediatamente ao conhecimento do OD, que tomará a decisão, em sua esfera 
de competência. 

§ 1º Se a má qualidade dos materiais, serviços e obras, ou qualquer falha somente vier a ser 
constatada posteriormente, a responsabilidade caberá: 

I - aos membros da comissão que os tenham recebido e examinado, em parecer unânime; 

II - ao OD, se tiver decidido, em definitivo, em divergência com o parecer unânime da 
comissão; 

III - subsidiariamente, aos membros da comissão que colaboraram na decisão divergente do 
OD; 

IV - ao fiscal administrativo e ao agente executor, nos casos previstos no inciso I do art. 57 
deste Regulamento, ou ao OD, quando tiver solucionado em definitivo qualquer divergência 
surgida, dela compartilhando o agente cujo ponto de vista houver sido esposado por ele; e 

V - aos especialistas ou técnicos, quanto à qualidade e funcionamento, se tiverem dado 
parecer favorável à aceitação dos bens. 

§ 2º Se os especialistas ou técnicos opinarem pela não aceitação de qualquer artigo, 
nenhuma responsabilidade lhes caberá, se este for aceito. 

§ 3º O parecer do técnico ou especialista será entregue ao presidente da comissão. 

§ 4º Nos casos de haver alteração no recebimento de material oriundo de outra OM, 
caberá à OM de origem realizar o respectivo processo apuratório, cuja solução deverá ser 
encaminhada ao escalão imediatamente superior para fins de ratificação ou retificação, e 
outras providências cabíveis. (grifo nosso) 
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Fonte: D Cont - Fluxograma do recebimento de material de OP/outra UG. 
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Fonte: D Cont - Fluxograma do recebimento de material doado. 
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Fonte: D Cont - Fluxograma do recebimento de material adquirido no comércio. 

 

5.5 Inclusões no Patrimônio 

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção V 

Da Inclusão no Patrimônio 
Art. 65. As inclusões no patrimônio de uma OM decorrem de: 
I - aquisições diretas de bens móveis e imóveis; 
II - recebimento de material fornecido pelos OP; 
III - transferência de material de outra OM; 
IV - doações; e 
V - materiais fabricados, transformados, recuperados ou encontrados em excesso nas 
conferências de carga. 
Art. 66. A inclusão em carga de material e/ou conjuntos será realizada com o valor contábil 
unitário, conforme o documento de origem, e com todas as especificações que permitam a 
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sua fácil identificação, obedecida a nomenclatura regulamentar existente. 
§ 1º O material será registrado em moeda nacional e com a data de aquisição ou 
recebimento. 
§ 2º Os bens em condições de uso e que não estejam em carga serão incluídos no 
patrimônio, tendo por base o valor justo de mercado. 
§ 3º Quando não existir artigo correspondente no comércio, as inclusões serão procedidas 
após a fixação dos preços por comissão nomeada para esse fim, inclusive para os artigos 
cujos valores não constem de documento hábil. 
§ 4º Outras situações referentes à inclusão de material em carga serão reguladas por 
legislação específica. 
Art. 67. Os bens imóveis serão incorporados ao patrimônio com base no valor expresso na 
escritura ou em outro documento apropriado, conforme legislação federal específica, 
acrescido, quando for o caso, do valor das benfeitorias. 
Art. 68. A ordem para inclusão de material em carga será exarada pelo OD, nos termos 
apresentados pelas comissões ou documentos emitidos pelos agentes que receberem os 
materiais, devendo essa ordem ser publicada em boletim administrativo. 
Parágrafo único. Da publicação em boletim administrativo constarão: 
I - número e data do TREM ou do documento de origem; 
II - número do documento que autorizou a despesa, quando for o caso; 
III - origem do material (nome e endereço do OP ou do fornecedor); 
IV - quantidade, nomenclatura e especificações do material, de maneira a permitir sua 
fácil identificação; 
V - preço unitário, em algarismos; 
VI - número e data do documento de entrega (nota fiscal ou documento equivalente) e 
valor total do material nele constante; e 
VII - alterações assinaladas, com as medidas adequadas a cada caso. (grifo nosso) 
 

Todos os bens de consumo e/ou permanentes que forem adquiridos, recebidos por trans-

ferência ou doação, pela UG, independentemente do local onde estiverem sendo utilizados, deverão 

ser registrados no SISCOFIS e no SIAFI, bem como publicado em Boletim Administrativo.  

Os materiais/bens que comporão o patrimônio da UG serão classificados de acordo com as 

contas contábeis relacionadas no PCASP, o qual pode ser consultado no SIAFI Operacional através 

da transação “>CONCONTA” ou “>CONNATSOF”. 

A UG deve atentar-se para não realizar a classificação de materiais no subitem 99. Caso 

tenha dificuldades para identificar o código adequado, deverá consultar o CGCFEx de apoio. 

Todo material permanente em uso deve ser identificado, conforme “Etiqueta de Controle 

de Material” gerada pelo SISCOFIS OM.  

A fim de manter a transparência e o histórico da movimentação que ocorrerá no patrimô-

nio, recomenda-se que os bens encontrados em excesso tenham sua origem apurada, se for o caso, 

por meio de sindicância, e que o processo de inclusão também seja publicado no Boletim da OM.  

A inclusão em carga nos casos de bens recebido por doação de Órgão/Entidade estrangeira, 

a Base de Apoio Logístico do Exército e CEBW deverão considerar a data da “LOA – Letter of Offer 

Acceptance” para estabelecer a taxa de câmbio visando à identificação do valor patrimonial, po-

dendo ser obtida, no SIAFI, por meio da transação "CONCAMBIO. 
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Fonte: D Cont – Fluxograma do cadastro inicial de material. 

 

5.6 Registros Contábeis 

 
Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 

 

Seção VI 

Dos Registros Contábeis 
Art. 69. As normas e procedimentos contábeis são estabelecidos pelo Órgão Central do 
Sistema de Contabilidade Federal. 
§ 1º Cabe à Setorial Contábil do Comando do Exército expedir orientações acerca dos 
procedimentos para os registros contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial no âmbito do Comando do Exército. 

§ 2º Os registros contábeis serão realizados no SIAFI e no sistema corporativo de controle 
patrimonial em uso no Comando do Exército. 

Art. 70. Os registros estarão em ordem quando observarem os princípios contábeis e as 
disposições que regulam o assunto, e em dia quando contiverem todos os registros 
efetuados até a véspera da data de verificação ou de passagem de função. 
Parágrafo único. Os registros contábeis serão encerrados no último dia útil de cada mês, no 
encerramento do exercício financeiro, na extinção de unidade gestora e, quando for o caso, 
na realização de tomada de contas extraordinária ou especial. 
Art. 71. A retificação dos registros contábeis será realizada por meio de lançamento de 
estorno ou complementar no respectivo sistema corporativo em uso no Comando do 
Exército, com base em documento hábil específico, e conterá um histórico sucinto dos 
ajustes realizados. (grifo nosso) 
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O operador do SIAFI ao realizar qualquer tipo de retificação no Sistema, deve abster-se 

de colocar no campo observação do documento justificativas genéricas como “acerto contábil”, 

“lançamento indevido”, “estorno”, deve informar o motivo real do ajuste, o número dos 

documentos envolvidos na situação (DIEx, TREM, nº de PA, NP, NS, NL), datas etc, de forma a 

amarrar o fato ocorrido para que qualquer pessoa que acesse futuramente o documento, 

compreenda o motivo da retificação. 

 

5.7 Distribuição às Frações da Organização Militar 

 
Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 

 

Seção VII 
Da Distribuição às Frações da Organização Militar 

Art. 72. Os setores de material (almoxarifados) e depósitos da OM farão entregas dos 
suprimentos necessários às frações e dependências internas, mediante ordem de 
distribuição publicada em boletim administrativo da OM ou, em casos excepcionais, 
ordem verbal do comandante. 
§ 1º O responsável pela fração ou dependência receberá o bem, mediante quitação no 
documento de remessa, e formalizará o recebimento do material distribuído, dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, detalhando se está sem ou com alteração. 
§ 2º Em caso de ordem verbal, o responsável pelo recebimento do material emitirá, 
imediatamente, o pedido, devendo a ordem de distribuição ser confirmada em boletim 
administrativo da OM. 
§ 3º No caso de indisponibilidade do sistema corporativo de controle patrimonial em uso 
no Comando do Exército, a distribuição de material poderá ser realizada mediante pedido 
provisório, devendo tal ato ser registrado em até 8 (oito) dias úteis, após cessarem os 
motivos do impedimento de lançamento no sistema. 
§ 4º No âmbito da OM, o detentor do material somente poderá redistribuí-lo, mediante 
autorização do chefe imediato ou comandante da OM, e pedido formal encaminhado ao 
fiscal administrativo. 
§ 5º A distribuição de peças do fardamento será procedida conforme legislação específica. 
Art. 73. O material necessário às SU e frações destacadas será fornecido pela OM a que 
pertençam. 
§ 1º A OM que tiver dificuldade para o apoio à SU ou fração destacada poderá solicitar, por 
intermédio dos canais de comando e da Região Militar (RM), que a SU ou fração seja suprida 
por outra OM ou diretamente pelo OP. 
§ 2º Quando a SU ou frações destacadas receberem materiais diretamente dos OP ou 
fornecedores, os comandantes destas emitirão o TREM, de acordo com o art. 57 deste 
Regulamento, no que for aplicável, remetendo-o para a OM de vinculação, a fim de ser 
realizado o respectivo registro contábil. 
§ 3º Na ocorrência da situação prevista no § 2º deste artigo, quando houver efetivo 
insuficiente de oficiais na SU ou fração destacada, a CREM poderá ser composta por dois 
membros, sendo um deles o respectivo comandante. 
Art. 74. No âmbito da OM, a distribuição de material para emprego e uso individual é feita 
pelas SU, sob a responsabilidade dos encarregados de material e a fiscalização dos seus 
respectivos comandantes. 
§ 1º Antes da distribuição para emprego ou uso individual, as frações da OM identificarão 
os materiais permanentes. 
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§ 2º Quanto ao fardamento, serão observadas as prescrições da legislação específica. 
Art. 75. Os materiais que estiverem em depósito há mais tempo terão, obrigatoriamente, 
a preferência nas distribuições, conforme legislação específica. 
§1º As distribuições normais de artigos devem obedecer às tabelas organizadas pelos 
respectivos órgãos gestores responsáveis. 
§2º Os artigos não constantes das tabelas citadas no § 1º deste artigo, serão organizados e 
distribuídos pela administração da OM, conforme os recursos disponíveis. (grifo nosso) 

 

Orienta-se que os pedidos de material realizados no SISCOFIS sejam impressos, 

assinados pelo responsável pela retirada do material do Depósito (solicitante) e arquivados no Setor 

à disposição dos Controles Internos e Externos, bem como os pedidos provisórios sejam arquivados 

junto ao seu pedido gerado no Sistema após cessada a indisponibilidade. 

Toda saída de Bem/Material deve estar registrada no SISCOFIS e no SIAFI, fazendo 

constar, no Documento Hábil que registrar a movimentação do material no SIAFI, o número do Bol 

Adm ou o Adt ao BI autorizativo. 

 

Fonte: D Cont - Fluxograma do desrelacionamento de material de consumo. 
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5.8 Da Descarga 

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção VIII 

Da Descarga 

Art. 76. A descarga do material é ordenada pelo OD, em face dos termos das comissões, 
pareceres do fiscal administrativo, relatórios de sindicâncias, termos circunstanciados 
administrativos, inquéritos ou tomadas de contas. 

§ 1º Os motivos gerais para descarga de material são: 

I - inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação, 
recuperação ou transformação; 

II - perda ou extravio; 

III – furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio; e 

IV - outros motivos justificados. 

§ 2º A descarga dos bens classificados como controlados, conforme disposto no art. 53 
deste Regulamento, ficará sujeita à autorização dos escalões superiores, segundo legislação 
específica. 

§ 3º A homologação da descarga de material controlado será procedida pelo órgão gestor 
responsável, mediante solicitação da RM, Grupamento de Engenharia (Gpt E) ou 
Grupamento Logístico (Gpt Log) de vinculação da OM detentora, de acordo com legislação 
específica. 

Art. 77. A descarga do material, pelos motivos a que se refere o § 1º do art. 76 deste 
Regulamento, será solicitada pelo detentor direto ao fiscal administrativo. 

Parágrafo único. Quando se tratar de SU incorporada, o documento será visado pelo seu 
respectivo comandante. 

Art. 78. O fiscal administrativo encaminhará a solicitação da descarga ao OD, com o seu 
parecer. 

Art. 79. O OD examinará os documentos a que se referem os art. 77 e 78 deste Regulamento 
e, conforme o caso, determinará as seguintes providências: 

I - nos casos de inservibilidade: 

a) descarga, quando o material preencher, simultaneamente, as três condições abaixo: 

1. for de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido o tempo mínimo de duração 
previsto; 

2. for de valor líquido contábil igual ou inferior a 10% (dez por cento) do limite estipulado 
para aquisições de materiais, por meio de dispensa de licitação, previsto na legislação que 
regula a realização de licitações e contratos na administração pública; e 

3. não for controlado; 

b) nomeação de comissão de exame e averiguação do material (CEAM), quando ocorrer 
com o material qualquer uma das condições abaixo: 

1. não tiver atingido o tempo mínimo de duração; 

2. for de valor líquido contábil superior ao previsto no item “2.” da alínea “a” do inciso I 
do caput deste artigo; ou 

3. for controlado; 

c) abertura de sindicância, sempre que houver indício de imperícia, imprudência ou 
negligência; 

d) abertura de termo circunstanciado administrativo, em substituição à sindicância, desde 
que reunidos os seguintes requisitos: 

1. prejuízo de baixo custo; 

2. responsável pelo dano previamente identificado;  

3. ausência de indícios de conduta dolosa ou de má-fé, ainda que de forma subjetiva; e 
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4. inexistência de ato normativo específico que determine a instauração obrigatória de 
sindicância; 

e) instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), sempre que houver indício de crime; 

II - nos casos de perda ou extravio: 

a) descarga, quando se tratar de material que preencha, simultaneamente, as três 
condições referidas nos itens da alínea “a” do inciso I do caput deste artigo e tenha sido 
indicado, em documento circunstanciado, o responsável pelo ressarcimento do prejuízo ou 
a existência de causa que justifique sua imputação à União; e 

b) abertura de sindicância, quando não estiver caracterizada a responsabilidade pelo 
ressarcimento do prejuízo; 

III - nos casos de furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o 
patrimônio, será instaurado IPM. 

§ 1º Nos casos de material excedente ou obsoleto, poderá ser realizada a descarga, para 
fins de alienação, após autorização ou determinação do escalão superior. 

§ 2º Os bens móveis inservíveis, os ociosos e os recuperáveis poderão ser reaproveitados, 
mediante transferência interna ou externa. 

§ 3º No despacho do OD que determinar a descarga constará o destino da matéria-prima, 
quando for o caso, e a imputação do prejuízo a terceiros ou à União. 

Art. 80. A descarga de bens fornecidos pelos OP será registrada no SIAFI e no sistema 
corporativo de controle patrimonial em uso no Comando do Exército, de acordo com a 
legislação específica. 

Parágrafo único. Quando a descarga resultar de termo circunstanciado administrativo, 
sindicância ou inquérito, cópias autenticadas das folhas do boletim interno onde conste a 
solução do processo serão remetidas aos órgãos competentes. 

Art. 81. A CEAM terá composição e prazos conforme o previsto nos art. 58 e 140 deste 
Regulamento. 

§ 1º Quanto ao exame, a CEAM verificará o estado do material e, principalmente, se ele é 
suscetível ou não de reparação, recuperação ou transformação. 

§ 2º Quanto à averiguação, a CEAM verificará: 

I - a causa do dano ou inutilização, a fim de imputar o prejuízo aos detentores, aos usuários, 
ou à União, conforme o caso; e 

II - se houve ou não motivo de força maior de que trata o art. 135 deste Regulamento. 

§ 3º O termo de exame e averiguação de material (TEAM) será enviado para a seção de 
conformidade dos registros de gestão e órgãos competentes, de acordo com o previsto em 
legislação específica. 

§ 4º Se o material tiver sido adquirido pela própria OM, o TEAM será lavrado em uma só 
via, destinada à seção de conformidade dos registros de gestão, salvo se tratar de bens 
controlados, caso em que será aplicado o disposto no § 3º deste artigo. 

Art. 82. Na publicação de descarga de material em boletim administrativo da OM constará, 
conforme o caso: 

I - o número e a data do documento de solicitação da descarga pelo detentor direto; 

II - o número e a data do TEAM; 

III - a quantidade, a especificação e o valor do material a descarregar; 

IV - a decisão do termo circunstanciado administrativo, a solução da sindicância ou do 
inquérito; 

V - o destino da matéria-prima; 

VI - a imputação do prejuízo; e 

VII - a data da inclusão do material em carga. 

Art. 83. Os materiais serão examinados nos lugares em que estiverem depositados, e os 
que, porventura, estiverem danificados serão acompanhados, tanto quanto possível, de 
suas partes componentes. 
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§ 1º Os materiais serão descarregados se forem considerados em mau estado e não se 
prestarem a reparos ou transformação, ressalvado o disposto no § 2º do art. 76 deste 
Regulamento. 

§ 2º Os materiais que forem considerados em mau estado, porém suscetíveis de conserto 
ou transformação, continuarão em carga, com as observações pertinentes.  

§ 3º Os materiais que tiverem sido transformados em objetos de aplicação diversa à 
original serão descarregados com a antiga nomenclatura e incluídos em carga com a nova 
designação. 

§ 4º As transformações em bens oriundos dos OP somente serão realizadas com prévia 
autorização do respectivo órgão gestor responsável. 

Art. 84. Os materiais oriundos dos OP: 

I - julgados em mau estado, com declaração de serem suscetíveis de reparo ou 
transformação, serão tratados de acordo com a legislação específica; e 

II - descarregados na forma deste Regulamento, serão substituídos, mediante pedido 
eventual da OM ao OP. 

Parágrafo único. O pedido eventual a que se refere o inciso II do caput deste artigo não será 
emitido para bens cujo fornecimento é automático, conforme legislação de cada órgão 
gestor responsável, salvo nos casos excepcionais de substituição resultantes de necessidade 
imprevista. 

Art. 85. O material de consumo será deduzido no sistema corporativo de controle 
patrimonial utilizado no Comando do Exército, à medida que for distribuído, na forma do 
art. 72 deste Regulamento. (grifo nosso) 

 

5.9 Recolhimento de Bens Móveis  

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção IX 

Dos Recolhimentos 
Art. 86. Os materiais recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da OM serão recebidos 
pelo encarregado do setor de material ou de depósito, devendo a quitação ser realizada no 
documento de recolhimento e o ato registrado no sistema corporativo de controle 
patrimonial utilizado no Comando do Exército. 
Parágrafo único. No documento de recolhimento constarão: 
I - quantidade e espécie dos bens; 
II - data do recebimento; 
III - tempo mínimo de duração; 
IV - motivo do recolhimento; 
V - prazo de validade do material, se houver; e 
VI - outros esclarecimentos julgados necessários. 
Art. 87. O material recolhido pelas OM aos OP será recebido nestes por comissão nomeada, 
que lavrará termo de abertura, exame, avaliação e classificação. 
§ 1º A classificação a que se refere o caput deste artigo deve considerar o estado do material, 
dividida em quatro classes: 
I - 1ª Classe - material em bom estado e sem uso; 
II - 2ª Classe - material usado, podendo ser reutilizado, depois dos reparos indispensáveis; 
III - 3ª Classe - material inservível, com matéria-prima aproveitável pelo Comando do 
Exército; e 
IV - 4ª Classe - material inservível, sem matéria-prima aproveitável pelo Comando do 
Exército. 
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§ 2º O material considerado de 1ª e 2ª Classes poderá ser redistribuído às OM, por 
conveniência do serviço, depois de arbitrado o novo valor unitário e fixado o novo tempo 
mínimo de duração. 
§ 3º Nos registros contábeis realizados pelas OM que receberem material redistribuído, na 
forma do § 2º deste artigo, a inclusão em carga conterá as seguintes observações: 
I - “material de 1ª Classe - redistribuído sem uso”; e 
II - “material de 2ª Classe - redistribuído usado”. (grifo nosso) 

 

5.10 Alienação de Bens Móveis 

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção X 

Da Alienação 

Art. 88. As OM poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com legislação específica, 
a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. 

§ 1º Os materiais adquiridos por qualquer OM e que forem considerados inservíveis, não 
comportando reparo nem transformação, poderão ser alienados na forma deste artigo. 

§ 2º Os resíduos de oficinas serão alienados, em princípio, por peso ou volume, levando-se 
em conta a sua natureza. 

§ 3º Nos casos específicos previstos em Lei, as alienações poderão ser realizadas mediante 
dispensa de licitação. 

Art. 89. As importâncias resultantes das alienações previstas no art. 88 deste Regulamento 
tomarão os destinos previstos em legislação específica. 

Art. 90. Os preços de referência a serem atribuídos aos bens patrimoniais destinados à 
alienação serão estabelecidos por intermédio de laudos técnicos ou de acordo com a 
legislação específica. 

 

De acordo com a Macrofunção SIAFI nº 21134 - Movimentação e Alienação de Bens, alie-

nação é a operação de transferência do direito de propriedade do bem móvel mediante venda, per-

muta ou doação: 

- Doação é o contrato pelo qual uma pessoa (doador), por liberalidade, transfere um bem 

do seu patrimônio para o de outra (donatário), que o aceita. Pode ser com ou sem encargo para o 

donatário e somente se aperfeiçoa com a aceitação deste. 

- Permuta é o contrato pelo qual as partes transferem e recebem bens uma da outra, bens 

esses que se substituem reciprocamente no patrimônio dos permutadores. 

- Venda de bens móveis caracteriza-se pela assunção de obrigações entre vendedor e com-

prador, onde o primeiro se obriga a transferir o domínio de certo bem e o segundo obriga-se a pagar 

certo preço por essa transferência de domínio. 

 

5.11 Cessão e comodato 

Tem como base legal e administrativa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Decreto nº 

9.373, de 11 de maio de 2018, Macrofunção SIAFI nº 021134 - Movimentação e Alienação de Bens, 
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Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Norma Brasileira de Contabilidade Téc-

nica do Setor Público NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, de 22 de setembro de 2017, Instruções de 

Procedimentos Contábeis - Contabilização de Transferências de Bens Móveis e Imóveis (IPC 12), EB-

40-N-20.002 – Normas para o Recebimento por Cessão e/ou Doação de Material, Gestão do Depar-

tamento Logístico, por Organizações Militares do Exército (Portaria nº 12-D Log, de 1º de outubro 

de 2003 e Portaria nº 158-COLOG, de 18 de dezembro de 2019). 

Considera-se cessão a modalidade de movimentação de bens de caráter precário e por 

prazo determinado, com transferência de posse. 

Já o comodato é o contrato onde uma entidade entrega a outro coisa infungível para ser 

usada temporariamente, a qual deve ser restituída, sendo um contrato unilateral gratuito e restrito, 

porque não exige a contraprestação do comodatário. 

Os bens infungíveis são os que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, 

quantidade e qualidade, são exemplos de bens infungíveis as obras de arte, bens produzidos em 

série que foram personalizados, ou objetos raros dos quais restam um único exemplar. 

A movimentação de bens por meio de cessão e comodato caracteriza-se pela transferência 

da posse de bens e posterior devolução após o transcurso do prazo acordado.  

Ressalta-se que a cessão só poderá ser realizada nas seguintes hipóteses:  

a. entre órgãos da União; 

b. entre a União e as autarquias e fundações públicas federais; ou  

c. entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os Estados, o Distrito Fede-

ral e o Municípios e suas autarquias e fundações públicas. 

Além dos trâmites administrativos, a cessão e o comodato deverão ser registrados no SIAFI 

pelo valor contábil líquido (apurar a depreciação). 

 

5.12 Passagem de Função 

Dada a relevância sobre o tema, seguem in verbis os ensinamentos do RAE sobre o assunto: 
 

Seção V 
Da Passagem de Função 

Art. 124. A atividade administrativa da OM não sofrerá solução de continuidade quando 
ocorrer substituição de agentes da administração. 

Art. 125. O agente da administração investido em cargo com função de chefia é responsável 
pelos bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste Regulamento. 

§ 1º Detentor direto é o agente da administração que responde pela guarda, manutenção 
e controle de bens patrimoniais. 

§ 2º Detentor indireto é o agente da administração ou auxiliar que responde, perante seu 
chefe imediato, pela guarda, manutenção e controle dos bens patrimoniais. 
§ 3º A atribuição conferida pelo detentor direto a agente ou auxiliar não o exime da 
responsabilidade, caso não exerça o devido controle e nem determine que sejam sanadas 
as alterações que venham a ser constatadas. 
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Art. 126. As substituições serão realizadas segundo as prescrições contidas no Regulamento 
Interno e dos Serviços Gerais (RISG). 
Art. 127. Nas substituições decorrentes de cargo vago ou de afastamento do detentor 
efetivo ou interino, por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá transmissão de encargos, 
documentos controlados, bens e valores, que estiverem sob a responsabilidade do agente 
substituído. 

Art. 128. Nas substituições temporárias do detentor direto, por prazo igual ou inferior a 30 
(trinta) dias ou por férias, não haverá transmissão de encargos e de documentos 
controlados. 

Parágrafo único. Nas situações previstas no caput deste artigo, os bens móveis ficarão sob 
a responsabilidade de detentor indireto e supervisão do substituto imediato do detentor 
direto, sem necessidade de transmissão. 

Art. 129. A passagem de função de OD será efetivada por meio de relatórios, elaborados 
de acordo com legislação específica. 

Art. 130. A transmissão de responsabilidade por bens móveis será iniciada pela análise dos 
relatórios extraídos do sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando 
do Exército, seguida de exame quantitativo e qualitativo do material. 

Parágrafo único. Concluída a conferência dos registros contábeis e do material, o substituto 
informará ao fiscal administrativo, formalmente, o que foi apurado, com a concordância 
integral ou parcial do substituído, para que seja publicada em boletim administrativo e 
adotadas as providências por eventuais alterações. 

Art. 131. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são 
de: 

I - até 20 (vinte) dias úteis para os encarregados de setor de material, encarregados de 
depósito de órgãos provedores, chefes de oficina e encarregados de setor de 
aprovisionamento; 

II - até 10 (dez) dias úteis para os OD, fiscais administrativos, comandantes de SU e 
encarregados de setor financeiro; e 

III - até 4 (quatro) dias úteis para as demais frações e seções da OM. 

§ 1º Ocorrendo acúmulo de funções ou cargos, os prazos serão consignados separadamente 
para cada transmissão de responsabilidade. 

§ 2º O substituto será considerado investido da função quando formalizar ao OD, conforme 
o caso, dentro dos prazos estabelecidos neste Regulamento, que assumiu a função. 

§ 3º Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados conforme o que prevê o 
art. 140 deste Regulamento. 

Art. 132. Nos casos de afastamento súbito de agente detentor de bens do patrimônio, a 
transmissão de material e valores será realizada por comissão nomeada em boletim 
Interno, conforme previsto no art. 58 deste Regulamento, logo após o fato ser conhecido. 

§ 1º Consideram-se casos de afastamento súbito: 

I - acidente ou doença; 
II - suspensão das funções; 
III - deserção; 

IV - extravio; 
V - desligamento que não ocorra por movimentação normal; 

VI - sequestro; e 
VII – falecimento. 

§ 2º A comissão designada observará os prazos fixados neste Regulamento, e os resultados 
apurados indicarão a responsabilidade do substituído. 

§ 3º Ocorrendo o afastamento súbito do OD, o substituto legal, ao assumir a função, 
realizará uma reunião com os agentes responsáveis, na forma prevista em legislação 
específica. 
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Art. 133. Quando, em casos fortuitos ou de força maior, citados no art. 135 deste 
Regulamento, os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores 
não puderem ser cumpridos, será nomeada uma comissão na forma estabelecida no art. 
58 deste Regulamento. 

Parágrafo único. A comissão poderá desenvolver seus trabalhos a partir da situação em que 
a passagem foi interrompida ou, se julgar necessário, iniciá-los desde a origem. 

 

5.13 Saldo em trânsito alongado 

Sobre o assunto, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF) aprovou as Normas para a Con-

tabilização e o Controle dos Bens e Materiais de Consumo em Trânsito (EB90-N-04.002), 1ª Edição, 

2022, por meio da Portaria nº 175 - SEF/C Ex, de 26 de janeiro de 2022.  

Cumpre destacar que os procedimentos tratados nessa Norma não se aplicam à movimen-

tação das contas contábeis 11581.05.00/12311.07.02 (Importações em andamento – Estoques/Bens 

Móveis).  

Recomenda-se que todos os agentes da administração envolvidos no controle patrimonial 

da Unidade leiam na íntegra a Portaria nº 175 - SEF/C Ex e adotem os procedimentos atinentes a sua 

posição (UG de origem ou UG de destino) para evitar a permanência de saldo em trânsito no SIAFI 

acima de 120 dias. 

Quando há transferência de bens entre UG, utiliza-se as contas contábeis 1.2.3.1.1.99.05 

(Bens Móveis em Trânsito) e 1.1.5.5.1.10.00 (Material de Consumo em Trânsito), essas contas são 

utilizadas em conjunto com as contas de controle, abaixo relacionadas, realizando-se registros tanto 

na UG que envia quanto na que recebe o bem.  

79992.01.02 - BENS DE ESTOQUE ENVIADOS 

89992.01.02 - BENS DE ESTOQUE ENVIADOS 

79992.01.01 - BENS DE ESTOQUE A RECEBER 

89992.01.01 - BENS DE ESTOQUE A RECEBER 

79992.02.02 - BENS MÓVEIS ENVIADOS 

89992.02.02 - BENS MÓVEIS ENVIADOS 

89992.02.01 - BENS MÓVEIS A RECEBER 

79992.02.01 - BENS MÓVEIS A RECEBER 

 

A Diretoria de Contabilidade (D Cont) e os Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do 

Exército (CGCFEx) observarão o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos como critério para análise 

da permanência de saldo em contas contábeis relativas a bens e materiais de consumo em trânsito. 

Esse prazo será contado da data de expedição, com a emissão da Nota de Lançamento de Sistema 

(NS) pela UG de origem, até o recebimento e a apropriação pela UG de destino.  

Para fins de controle, os CGCFEx observarão sucessivamente os prazos de 30 (trinta), 60 
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(sessenta) e 90 (noventa) dias, possibilitando alertar as UG envolvidas nos processos de transferên-

cias patrimoniais de forma oportuna, antes de se atingir o limite temporal previsto para a análise de 

saldos alongados.  

Cabe destacar, que a UGA deve se empenhar para que o material seja apropriado dentro 

do prazo ideal de 30 dias, estipulado pela STN, e somente em casos excepcionais, devidamente mo-

tivados, haja a dilação para até os 120 dias limite. 

A fim de manter o controle efetivo e a regularização tempestiva dos saldos de bens e ma-

teriais em trânsito, seguem abaixo procedimentos imprescindíveis que as UG de origem e de destino 

do bem ou material devem redobrar a atenção:  

a. UG de origem  

1) realizar, obrigatoriamente, de forma simultânea à emissão da Guia no SISCOFIS a 

transferência física do bem ou material, bem como dos respectivos saldos patrimoniais no SIAFI 

Web; 

2) não usar o artifício de estornar os saldos acima de 30 dias corridos para depois 

registrá-los novamente com o intuito de evitar o registro ocorrência contábil, neste caso será con-

siderada a data do primeiro lançamento contábil para fins de contagem do prazo;   

3) acompanhar e controlar o transporte e a situação do bem ou material de consumo 

transferido, até a sua chegada ao destino; 

4) caso sejam verificadas divergências entre o saldo patrimonial transferido e os bens 

ou materiais de consumo recebidos, de posse do documento de ateste do recebimento com altera-

ção: 

a) estornar os saldos divergentes; 

b) apurar as causas das falhas entre a expedição e o recebimento; 

c) reclassificar, no SIAFI e no SISCOFIS, se for o caso, o saldo divergente para as 

contas de bens não localizados (12311.99.07) ou materiais de consumo não localizados 

(11561.10.00); 

d) instaurar o processo adequado, quando houver indícios de dano ao Erário, nos 

termos da legislação específica, visando à apuração dos fatos e da responsabilidade pelos possíveis 

prejuízos, bem como inserir todas as informações no SISADE; 

e) regularizar o saldo das contas de bens ou materiais de consumo não localizados, 

após a conclusão do processo instaurado; e 

f) adotar os procedimentos previstos para o ressarcimento dos danos, se houver, 

por parte do responsável. 

b. UG de destino  

1) adotar, imediatamente, ao receber o bem ou material, os procedimentos cabíveis 
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para o recebimento, nomeando, quando for o caso, a Comissão de Recebimento e Exame de Mate-

rial (CREM) de acordo com o RAE; 

2) apropriar os saldos patrimoniais correspondentes aos bens ou materiais de con-

sumo recebidos, no SIAFI e no SISCOFIS, imediatamente após a conclusão dos trabalhos das comis-

sões de recebimento, respeitando os prazos previstos no RAE; 

3) caso o bem ou material recebido esteja divergente do valor patrimonial a ser apro-

priado: 

a) remeter, tempestivamente, para a UG de origem, a correspondente Guia ates-

tada, informando todas as divergências encontradas; e 

b) apropriar o saldo correspondente aos bens ou materiais de consumo efetiva-

mente recebidos (apropriação parcial).  

c. Tanto a UG de origem quanto a UG de destino 

1) acompanhar e controlar os registros contábeis referentes às transferências, por in-

termédio da transação “Consulta Razão por Conta Contábil” (>CONRAZAO), no SIAFI, bem como por 

intermédio da transação “Consulta Desequilíbrio de Equação de Auditor” (CONDESAUD), no SIAFI 

Web; 

2) estabelecer contato formal com a UG de destino/origem, se for o caso, quando o 

saldo patrimonial não tenha sido apropriado após 30 (trinta) dias corridos da transferência do bem 

ou material e, não ocorrendo a oportuna regularização, informar ao CGCFEx de apoio, no intuito de 

envidar esforços para que o valor patrimonial seja apropriado, ou para que seja justificada a perma-

nência do saldo em trânsito;  

3) reiterar o contato a cada 30 (trinta) dias corridos enquanto o saldo patrimonial não 

tiver sido apropriado, até que haja solução definitiva do caso;  

4) quando as UG de origem e de destino forem apoiadas por CGCFEx distintos, a UG 

que necessitar estabelecer contato com a outra, deverá fazê-lo formalmente e, caso não haja aten-

dimento à demanda, informará ao seu CGCFEx de apoio que, por sua vez, solicitará auxílio do CGCFEx 

de apoio da UG a ser diligenciada;  

5) caso ocorra saldo acima de 30 dias corridos em trânsito, justificar o motivo da per-

manência do saldo no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM) da UG; e 

6) façam constar do RPCM as informações sobre o número do documento de instau-

ração do processo e data prevista para a sua conclusão, quando for o caso;  

Ressalta-se que a previsão de apuração na UG de origem constante na Portaria - SEF/C Ex 

nº 175, de 26 de janeiro de 2022, vai ao encontro do previsto no RAE, aprovado pela Portaria - C Ex 

n° 1.555, de 9 JUL 21, o qual determina que nos casos de haver alteração no recebimento de material 

oriundo de outra OM, caberá à OM de origem realizar o respectivo processo apuratório, cuja solução 

deverá ser encaminhada ao escalão imediatamente superior para fins de ratificação ou retificação, 

e outras providências cabíveis. 
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No entanto, não há impedimento para a OM de destino em realizar o seu processo apura-

tório interno e remetê-lo à UG de origem para que a mesma realize a sua apuração conforme pre-

visto no RAE. Tal procedimento visa resguardar a OM de destino e contribuir com informações con-

sistentes para a apuração que ocorrerá na OM de origem. 

Trimestralmente, os CGCFEx consolidarãoas as informações relativas às suas UGA no que 

se refere a saldo alongado há mais de 120 (cento e vinte) dias corridos, tanto de bens ou materiais 

de consumo enviados, quanto de bens ou materiais de consumo a receber, e remeterão à D Cont 

para apreciação. 

Os CGCFEx poderão solicitar apoio aos respectivos comandos enquadrantes das UGA, caso 

haja saldos a apropriar por mais de 120 (cento e vinte) dias e as diligências emitidas não tenham 

sido atendidas e/ou respondidas pela Unidade. 

Os responsáveis pelo registro da conformidade contábil (CGCFEx) procederão a análise dos 

casos concretos de saldos alongados com base nas justificativas apresentadas pelas UGA, entre ou-

tros elementos julgados pertinentes, a fim de proporem o registro de ocorrência ao Chefe do res-

pectivo CGCFEx.  

 

5.14 Movimentação de combustíveis no SISCOFIS – OM TANQUE 

  

Seguem abaixo os procedimentos adotados para movimentação de combustíveis pela OM 

Tanque: 

a. Inclusão da conta 11.581.02.01 - Estoque Interno para Distribuir - para a OM Tanque  

Fonte: D Cont. 
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b. A inclusão da conta 11.581.02.01, na ficha relativa ao combustível para a OM Tanque, é 

realizada apenas uma vez na OM e não deverá ser aberta mais de uma ficha para o mesmo combus-

tível.  

Fonte: D Cont. 

c. Inclusão de um depósito (Depósito de Distribuição) para cada OM apoiada pelo Posto de 

Combustível: 

1) realizar o registro da OM apoiada como OM de hipoteca da dependência (é realizada 

apenas uma vez na OM); e 

2) poderão ser criados depósitos diferentes para tipos de combustível diferentes, a critério 

da OM Tanque, se for julgado facilitar o controle, pois poderão ser retirados relatórios de movimen-

tação por depósito ou totalizando a OM. 

Fonte: D Cont 
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d. Cadastro inicial de combustível: 

1) não utilizar mais do que duas casas decimais para o valor unitário, sob pena de divergên-

cia com o SIAFI. Utilizar valor unitário contratual; 

2) no campo "Órgão gestor do material" informar a gestão do combustível (DABST, COTER, 

DECEx, CIE ...) o mais comum é a DABST; 

3) no campo "Categoria de combustível" informar sua finalidade (quando definida): Ensino, 

Administrativo, Operacional…; e 

4) no campo "Projeto", preencher o projeto relativo ao material sempre que este for defi-

nido, como por exemplo, combustível da "Operação Pipa" ou para os "Jogos Olímpicos". 

Fonte: D Cont 

e. realizar a entrada do material, imediatamente após o recebimento da contrapartida no 

SIAFI (apropriação/liquidação), atentando para o depósito e a conta contábil correta (11.581.02.01) 

– as quantidades deverão ser quebradas de acordo com as cotas de cada OM apoiada. 

O Combustível poderá entrar em um depósito do OC (basta criar este depósito) de forma 

provisória até que as cotas sejam definidas para cada OM e, neste caso, haja uma transferência 

interna para os depósitos das respectivas OM apoiadas.  
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Fonte: D Cont 

f. Cadastro da Guia de Remessa para a transferência do combustível para as OM apoiadas: 

1) a Organização Militar é automaticamente a OM a qual o Posto de combustível está vin-

culado; e 

2) informar no campo "Tipo de Origem / Origem" a própria OM a qual está vinculado o 

Posto de Combustível (3) Informar no campo "Tipo de destino / Destino" a OM apoiada.  

g. Cadastro da conta trânsito para a transferência do combustível para as OM apoiadas. 

Fonte: D Cont. 
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Fonte: D Cont. 

h. Executar a saída externa do combustível, informando no momento do movimento a 

conta trânsito e a guia de remessa do referido combustível: 

1) no caso da OM apoiada ser a própria OM responsável pelo posto, será realizada uma 

transferência interna, com cuidado para a troca da conta para a conta de estoque interno e esta 

operação terá que ser realizada também no SIAFI; e 

2) atentar a dar saída sempre das origens mais antigas, utilizando mais de uma origem sem-

pre que as quantidades não forem suficientes para que as origens sejam únicas.  

Fonte: D Cont. 
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i. Retornar ao cadastro do documento para a impressão da guia  

Fonte: D Cont. 

 

5.15 Movimentação de combustíveis no SISCOFIS – OM CONSUMIDORA 

 
Seguem abaixo os procedimentos adotados para movimentação de combustíveis pela OM 

Consumidora: 

a. Inclusão da conta 11561.01.00 01 (materiais de consumo) para a OM consumidora  

Fonte: D Cont. 

b. Inclusão da conta 11561.01.00, como conta de estoque interno, na ficha relativa ao com-

bustível para a OM consumidora. 

É realizada apenas uma vez na OM e não deverá ser aberta mais de uma ficha para o mesmo 

combustível.  



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
43 

 

 

 

Fonte: D Cont. 

c. Criação de um depósito interno para o controle de combustível: 

1) é realizada apenas uma vez na OM; e 

2) podem ser criados depósitos diferentes para tipos diferentes de combustível conforme 

a forma de controle da OM. 

Fonte: D Cont. 

d. Cadastro inicial de combustível: 

1) não utilizar mais do que duas casas decimais para o valor unitário, sob pena de divergên-

cia com o SIAFI; e 

2) no campo "Órgão gestor do material" informar a gestão do combustível (DABST, COTER, 
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DECEx, CIE...) o mais comum é a DABST; 

3) no campo "Categoria de combustível" informar sua finalidade (quando definida): Ensino, 

Administrativo, Operacional…; e 

4) no campo "Projeto", preencher o projeto relativo ao material sempre que este for defi-

nido, como por exemplo combustível da "Operação Pipa" ou para os "Jogos Olímpicos".  

Fonte: D Cont. 

Fonte: D Cont. 

 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
45 

 

 

 

e. Realizar a entrada do material, imediatamente após o recebimento da contrapartida no 

SIAFI (apropriação/liquidação), atentando ao depósito correto e a conta correta.  

f. Executar a saída do combustível: 

1) informar no momento do movimento, obrigatoriamente, o centro de custos relativo a 

utilização do combustível e a dependência que utilizou o combustível; 

2) deverão ser realizadas quantas saídas quanto forem necessárias para atender a exigência 

acima; 

3) o ideal é que seja utilizado o pedido de material para a saída do combustível, porém este 

processo não pode ser demorado impedindo a tempestividade da movimentação e a informação de 

combustível na OM não pode ser equivocada; e 

4) atentar para que seja dada a saída sempre das origens mais antigas, utilizando mais de 

uma origem sempre que as quantidades não forem suficientes para que as origens sejam únicas.  

Fonte: D Cont. 

e. Aspectos gerais: 

1) tratando-se de volumes provenientes de carga líquida solicitadas pela DABST ao forne-

cedor, a transferência patrimonial deverá ocorrer de um Órgão Coordenador (OC) para outro OC; 

2) no que couber, os volumes procedentes de remanejamentos deverão ter seus respecti-

vos valores patrimoniais transferidos, conforme fluxograma apresentado; e 
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3) importante lembrar que o nº e data do documento de remessa do combustível devem 

estar especificados no campo "Observação" da Aba "Dados Básicos" do Doc Hab "PA”. 

6. PRINCIPAIS LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS NO SIAFI 
 

Os bens patrimoniais registrados no SISCOFIS são também controlados em contas específi-

cas do SIAFI, cujos lançamentos contábeis são registrados de acordo com o fato patrimonial eviden-

ciado (inclusão, manutenção, descarga, movimentação, transferência, estoques etc.).  

Os CGCFEx, rotineiramente, realizam o acompanhamento e a análise dos registros contá-

beis inseridos no SIAFI pelas UGA e ao verificar qualquer inconsistência na execução, tempestiva-

mente, aciona a UGA a fim de orientar quanto aos procedimentos corretos. Esse contato é oficiali-

zado por DIEx e, muitas vezes, por Mensagem Comunica no SIAFI. 

Assim, faz-se mister que as Seções de Fiscalização Administrativa das UGA criem rotinas 

internas para diariamente acessar as Mensagens Comunica no SIAFI Web e adotem as providências 

solicitadas pelos CGCFEx com a maior brevidade possível. 

A falta ou o atraso no cumprimento de diligências das Setoriais de Contabilidade pode en-

sejar o registro de restrição contábil com ocorrência para a UGA. 

 

6.1 Inclusão de Documento Hábil PA no SIAFI Web 

 

No SIAFI Web, o Documento Hábil (DH), do tipo Lançamentos Patrimoniais (PA) é a base 

para o registro de grande parte das “situações” que serão apresentadas adiante. 

Para incluir um DH, após acessar o sistema SIAFI Web, deve-se seguir a seguinte sequência: 

a. “Menu Geral” (lado esquerdo); 

b. “Contas a Pagar e a Receber”; 

c. “Documento Hábil”; e 

d. “Incluir Documento Hábil”. 
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Fonte: SIAFI Web. 

No mesmo caminho é possível consultar Documento Hábil já registrado. 

Também pode-se incluir um DH digitando “INCDH” na “Linha de Comando” no canto supe-

rior direito da tela e clicando na “seta amarela”. 

Fonte: SIAFI Web. 

Para registrar um PA, é necessário incluir o código da UG (160xxx ou 167xxx), se for o caso, 

e a sigla “PA” em “Tipo de Documento”. A numeração do documento é automática. 

Após a confirmação aparece o documento para ser preenchido em 3 abas:  

a. Dados básicos; 

b. Outros lançamentos; e 

c. Centro de custos. 
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Fonte: SIAFI Web. 

Os dados básicos se referem aos dados iniciais do documento, como o código da UG, data 

de emissão contábil, data de vencimento (se for o caso, não é campo obrigatório), ateste e valor 

total do documento. 

O código do credor geralmente é preenchido com o código da UG que está sendo benefici-

ada pelo lançamento contábil. Pode ser outra UG, CPF ou CNPJ ou a própria UG. Em alguns casos, 

pode ser deixado em branco, pois o sistema, pela situação utilizada, entende que o beneficiário é a 

própria UG.  

No campo observação deve ser colocado o máximo possível de informações sobre o lança-

mento que está sendo efetuado, como por exemplo, o tipo de movimentação que está sendo reali-

zado, o documento que deu origem ao fato, o Boletim Interno, entre outros. 

A cada lançamento contábil efetuado pela UG no SIAFI Web, é gerado um registro contábil, 

através de Nota de Sistema no SIAFI “tela preta”.  

Ao se fazer o registro, deve-se anotar o número da NS e o número gerado para o documento 

PA, para que o responsável pelo registro possa conferir a movimentação efetuada no SIAFI “tela 

preta” (sugestões de comandos “>BALANCETE” e “>CONRAZAO).” 

 

Considerações importantes 

a. a movimentação patrimonial por meio de Nota de Lançamento (NL) no SIAFI somente 

deverá ser realizada mediante autorização pelo CGCFEx de apoio, após análise do caso concreto. De 

forma geral, deve-se utilizar as “Situações” previstas no SIAFI Web, as quais podem ser consultadas 

através do comando “CONSIT” na “Linha de Comando” no canto superior direito da tela do Novo 

SIAFI e clicando na “seta amarela”. Caso a UG não consiga encontrar uma situação específica, deverá 

entrar em contato com o CGCFEx de apoio (Seção de Contabilidade); 
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b. o documento PA pode ser registrado com data retroativa ao mês anterior, desde que o 

referido mês não esteja fechado no SIAFI. Para tanto, deve-se preencher a data pretendida no 

campo “Data de Emissão Contábil”. Caso o mês esteja fechado, mesmo que o usuário informe a data 

do mês anterior, o lançamento será contabilizado no mês corrente. A consulta da data de fecha-

mento do mês é realiza no SIAFI “tela preta” por meio da transação >CONFECMES; e 

c. o cancelamento do DH pode ocorrer a qualquer momento, dentro do próprio exercício 

financeiro, devendo ser observada a data de valorização do lançamento e o fechamento do mês; e 

d. o Documento Hábil possui um “botão” chamado “Verificar Consistência”, para verificar 

se há algum erro antes de Registrar o DH. Se o sistema apresentar algum erro, este deverá ser cor-

rigido previamente ao registro e, em seguida, clicar no botão Registrar e anotar o número do docu-

mento gerado.  

 

6.2 Material de Consumo  

 

Conforme o RAE, 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.  

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição, 

item 4.6.1.1. Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei 

nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois 

anos. 

Em se tratando de classificação orçamentária da despesa, o MCASP - 8ª Edição – aborda 

que 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.  

O correto enquadramento de subitem do material de consumo poderá ser consultado no 

SIAFI, por meio da transação “>CONNATSOF” (ANEXO A). 

A contabilização dos materiais de consumo no ativo varia de acordo com a finalidade que a 

Administração pretende dar ao bem. As contas de estoque existentes no Plano de Contas da União 

podem ser consultadas no SIAFI através do comando “>CONCONTA”, “Conta Contábil 115000000” 

(ANEXO B). 

Via de regra, os lançamentos patrimoniais no SIAFI Web, relacionados ao material de con-

sumo, utilizam os códigos de “Situação” iniciados com as letras “ETQ”. 
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6.2.1 Entrada de Material de Consumo 

a. Aquisição de materiais para estoque – DSP101 

Quando da aquisição de material de consumo, com fundamento nos documentos que ates-

taram o recebimento dos materiais (Nota de Empenho, Nota Fiscal, Guia de Recebimento etc), a UG 

deverá liquidar a despesa com a situação “DSP101 – Aquisição de Materiais para Estoque” e utilizar 

a conta de estoque 1.1.5.6.1.01.00.  

A conta que será utilizada para registro de entrada do material de consumo deverá ser 

sempre a conta 1.1.5.6.1.01.00, sendo proibido utilizar qualquer outra. 

Fonte: SIAFI Web. 

Em caso de erro na classificação de Subitem, os procedimentos a serem adotados serão: 

1) se a despesa não foi paga, anula-se a liquidação, anula-se a NE e refaz todo o processo 

no subitem correto; ou 

2) caso a despesa tenha sido paga, na aba “outros lançamentos” no próprio documento 

“NP”, utiliza-se as seguintes situações: 

a) DSE101 – ESTORNO - onde serão inseridos os dados que estão ERRADOS; e 

b) DSN101 – NORMAL - onde serão inseridos os dados que estão corretos. 

 

b. Entrada no estoque de almoxarifado de material de consumo doado – ETQ022 

O operador deverá preencher os campos da aba Dados Básicos, atentando-se que o código 

do credor é a UG recebedora do material. 

E na aba Outros Lançamentos, deverá preencher:   



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
51 

 

 

 

1) Situação: ETQ022; 

2) Subitem: xx (consultar >CONNATSOF no SIAFI “tela preta”); 

3) Conta de estoque: 1.1.5.6.1.01.00 (Materiais de consumo); e 

4) Valor: valor do bem recebido por doação. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

c. Recebimento de material de consumo de outra UG – em trânsito – ETQ011 

Recomenda-se especial atenção em relação aos registros que geram saldo nas contas de 

materiais/bens de consumo em trânsito. Deve-se, sempre, acompanhar essa conta, de modo a evitar 

a existência de saldo alongado, fazendo as correções tempestivas, quando for o caso.  

Por ocasião da emissão de Documento Hábil (DH), tipo "PA", para apropriação da transfe-

rência de materiais, a UG de destino deverá registrar, no campo "Observação", a sentença 160XXX-

GGGGGAAAANSYYYYYY (23 caracteres SEM ESPAÇO), onde:  

1) 160XXX: código da UG de origem do material; 

2) GGGGG: gestão da UG de origem do material; e 

3) AAAANSYYYYYY: número da Nota Lançamento de Sistema (NS) da UG de origem, que 

contabilizou o saldo patrimonial do material em trânsito. 

Ressalta-se que é indispensável que o campo "Observações" tratado na acima, inicie, exa-

tamente, conforme a sentença 160XXXGGGGGAAAANSYYYYYY, ou seja:  

1) Não inserir parênteses, aspas, ou qualquer outro símbolo; e 

2) Não incluir palavra, espaço, símbolo ou número antes da sentença. 

Para que haja efetividade no controle dos saldos alongados nas contas de bens e materiais 

em trânsito que será implementado através do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) é 

imprescindível que todas as UG do Comando do Exército adotem o procedimento supracitado.  
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As UGA e os CGCFEx devem realizar a fiscalização minuciosa do uso da sentença 160XXX-

GGGGGAAAANSYYYYYY. 

Fonte: D Cont. 

Obs.: além dos 23 caracteres obrigatórios, deverá ser inserido também no campo “obser-

vações” as informações mínimas para registrar o histórico da transação (Bol Adm, Adt, Guia etc). 

 

O operador deverá atentar-se, ainda, na aba Outros Lançamentos para preencher: 

1) Situação: ETQ011;  

2) Normal/estorno: Normal; 

3) Subitem: XX; 

4) Conta de estoque: 1.1.5.6.1.01.00;  

5) Materiais em Trânsito: 1.1.5.5.1.10.00 (Materiais de Consumo em Trânsito); e 

6) Valor: valor do bem. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

d. Entrada de almoxarifado por devolução de materiais – ETQ025 

Registra a entrada de materiais por devolução, por baixa indevida ou encontrado em ex-

cesso. Faz-se necessário a apuração e publicação em BI da motivação pra inclusão do material no 

estoque. 

O operador deverá preencher os seguintes itens na aba Outros Lançamentos:   

1) Situação: ETQ025; 

2) Subitem: informar o subitem da despesa (>CONNATSOF); 

3) Conta: 1.1.5.6.1.01.00; 

4) VPD de Consumo de Materiais: 3.3.1.1.1.XX.XX (consultar a transação >CONCONTA no 

SIAFI tela preta); e 

5) Observação: deverá conter informações julgadas necessárias para melhor identificar o 

fato administrativo ocorrido, de modo que facilite o entendimento de qualquer usuário do sistema 

(descrição do bem, BI etc). 

A situação ETQ025 somente pode ser utilizada se houver saldo correspondente na conta 

contábil da VPD. Por isso o operador deve se atentar ao saldo da conta contábil e encerramento de 

exercício, onde as contas VPD e VPA são zeradas. 

Caso não haja saldo na VPD, a situação a ser utilizada deverá ser a ETQ046 (apropriação de 

estoques por ajuste Exercícios anteriores - c/c 007). 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

e. Entrada em estoque de material – Compra Centralizada – ETQ024 

Pode haver casos em que uma UG receba material através uma compra realizada por uma 

outra UG (situação DSP115). Nesse caso, deverá ser inserido o DH com a situação ETQ024 pela UG 

que recebeu fisicamente o material. 

O operador deverá preencher na aba Dados Básicos: 

1) Código da UG pagadora que é quem está RECEBENDO o material fisicamente; 

2) Código do CREDOR que será o CNPJ da empresa que está entregando o material, con-

forme Nota Fiscal e Nota de Empenho. 

O operador deverá preencher na aba Outros Lançamentos: 

1) UG do EMPENHO: a UG que emitiu a Nota de Empenho; 

2) Empenho: o número da NE no formato AAAANEXXXXXX;  

3) Subitem do material que está sendo recebido (na dúvida, consultar “>CONNATSOF”); 

4) Conta de estoque: se o material foi adquirido para distribuição (OM depósito ou outras 

com a mesma característica) a conta será a 1.1.5.8.1.02.01 e se o material foi adquirido para con-

sumo próprio da UG a conta será a 1.1.5.6.1.01.00;  

5) Contas a pagar: geralmente é a conta 2.1.3.1.1.04.00, confirmar; e 

6) Valor: conforme documento fiscal. 
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Fonte: SIAFI Web. 

  

6.2.2 Movimentação de Material de Consumo 

a. Transferência de material de consumo para outra UG – ETQ010 

O operador deve preencher os Dados Básicos do documento PA e da aba Outros Lança-

mento, atentando-se para:  

1) Preenchimento do código do credor com o nº da UG de destino do material; 

2) Situação: ETQ010; 

3) Normal/Estorno: normal; 

4) Conta de estoque: 1.1.5.6.1.01.00 (materiais de consumo) ou 1.1.5.8.1.02.01 (Material 

Cons - Estoq Interno - para Distribuir); e 

5) Material em Trânsito: 1.1.5.5.1.10.00. 

Não deverá ser realizada transferência para UG secundária. Todas as movimentações deve-

rão ser feitas pela UG primária.  

Caso seja observado que foi feito o documento errado, o operador deverá cancelar 

o DH e registrar novo documento. Se o documento errado for referente ao exercício anterior, o 

usuário deverá incluir novo DH com a opção “ESTORNO”. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

b. Transferência do estoque de distribuição para o interno – ETQ027 

O operador deverá preencher todos os itens na aba Dados Básicos e os seguintes na aba 

Outros Lançamentos:  

1) Situação: ETQ027; 

2) Normal/estorno: normal; 

3) Subitem: XX; 

4) Conta de estoque transferidora: 1.1.5.X.1.XX.XX; 

5) Conta de estoque recebedora: 1.1.5.X.1.XX.XX; e 

6) Valor: Valor do bem. 

Caso seja observado que foi feito o documento errado, o operador deverá cancelar o DH e 

registrar novo documento. Se o documento errado for referente ao exercício anterior, o usuário 

deverá usar a opção “ESTORNO”. 

Fonte: SIAFI Web. 
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c. Transferência de Imobilizado para Almoxarifado – ETQ037 

Esta situação destina-se ao registro da entrada em estoques de almoxarifado por transfe-

rência do ativo imobilizado.  

O operador deverá preencher todos os itens na aba dados básicos e os seguintes na aba 

Outros Lançamentos:  

1) Situação: ETQ037; 

2) Conta de estoque do almoxarifado: 11561XX00; e 

3) Conta de bens móveis: 12311WWWW. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

d. Transferência do Almoxarifado para o Imobilizado C/C 007 – ETQ040 

Esta situação destina-se ao registro da entrada no ativo imobilizado por transferência dos 

estoques de almoxarifado.  

O operador deverá preencher todos os itens na aba dados básicos. Na aba Outros Lança-

mentos, deverá conter os seguintes dados:  

1) Situação: ETQ040; 

2) Subitem: XX; 

3) Conta de estoque: 1.1.5.6.1.XX.00; e 

4) Conta de bens móveis: 1.2.3.1.1.08.XX. 

Para ativos do imobilizado com c/c 002 - usar a ETQ064; e, para conta de imobilizado que 

não exige conta corrente, usar a ETQ065. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

e. Regularização de C/C de Estoques – Subitem – ETQ084 

Esta situação somente deve ser utilizada mediante autorização do CGCFEx de apoio. 

O operador deve atentar-se para o coreto preenchimento dos seguintes campos: 

1) Novo Subitem da Despesa: Subitem Correto - XX (> CONNATSOF); 

2) Subitem Atual: subitem errado; e 

3) Bens Móveis em Almoxarifado (11.561.01.00) – Estoque Interno. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

f. Produção / Elaboração de bens para consumo próprio da UG 

No processo de produção de bens para consumo da UG, inicialmente, a matéria-prima que 

foi adquirida e se encontra estocada no almoxarifado registrada na conta 11.561.XX.00 (conta de 

estoque de almoxarifado), deve ser transferida para a conta 11.561.08.00 (almoxarifado em elabo-

ração) através de documento hábil PA utilizando-se a situação ETQ021 (saída em estoque de almo-

xarifado em elaboração). 

Na conta “almoxarifado em elaboração” são registrados os materiais e demais custos dire-

tos e indiretos relativos ao almoxarifado em elaboração não concluídos na data do balanço do pa-

trimonial. Devido às peculiaridades do Sistema de Pagamento de Pessoal e de custos, no caso das 
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UG do EB, deve-se apropriar o valor da matéria-prima e custo relativo à mão de obra contratada 

pela UG, somente. Os custos indiretos de fabricação como água, luz e os custos da mão de obra da 

própria UG não serão apropriados. 

Os custos referentes à mão de obra contratada (conta 332XX.XX.00) deverão ser apropria-

dos ao “almoxarifado em elaboração” através de documento hábil PA utilizando-se a situação do 

SIAFI ETQ050 (apropriação de custos por produção própria aos produtos do almoxarifado em elabo-

ração). 

Quando os produtos estiverem elaborados/prontos deverão ser transferidos para a conta 

11.561.XX.00 (conta de estoque de almoxarifado) por meio de documento hábil PA, utilizando-se a 

situação do SIAFI ETQ020 (entrada em estoque de almoxarifado por produção própria). Nesse mo-

mento é registrada a entrada em estoque de almoxarifado com a consequente baixa de almoxari-

fado em elaboração. 

Finalizando o processo, quando se der o consumo do bem, devem ser seguidas as orienta-

ções sobre baixa de material de consumo deste Caderno.  

1) 1ª situação ETQ021 

Na aba Dados Básicos o operador deverá preencher os campos obrigatórios, e na aba Ou-

tros Lançamentos deverá preencher os seguintes campos:  

a) Subitem da despesa: informar o subitem de acordo com o bem que está sendo elaborado 

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

b) Conta de estoque de almoxarifado: informar a conta de estoque de almoxarifado - 

11.561.XX.00 - conforme o caso;  

c) Valor: informar o valor e confirmar; e 

d) 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.  

2) 2ª situação ETQ050 

Na aba Outros Lançamentos o operador deverá preencher:  

a) VPD de Mão de Obra ou Serviços: informar neste campo a conta de variação patrimonial 

diminutiva referente à mão de obra/serviços contratados pela UG - 3X.XXX.XX.00 (>CONCONTA);  

b) Valor: informar o valor referente ao item anterior e confirmar; e 

c) 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. 
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3) 3ª situação ETQ020 

Na aba Outros Lançamentos o operador deverá preencher:  

a) Subitem da Despesa: informar o subitem de acordo com o bem elaborado (pode-se aces-

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

b) Conta de Estoque de Almoxarifado: informar a conta de estoque de almoxarifado - 

11.561.XX.00 - conforme o caso; 

c) Valor: informar o valor e confirmar; e 

d) 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. 

As orientações para realizar movimentação de material no SISCOFIS, referentes à situação 

acima, deverão ser consultadas na página da intranet do SISCOFIS.  

 

g. Recebimento de materiais de consumo por transferência com alteração  

Se após a conferência física do material a UG recebedora constatar alterações quantitati-

vas/qualitativas nos mesmos, esta deverá fazer a apropriação parcial do saldo em trânsito no valor 

referente aos materiais efetivamente recebidos e, imediatamente, remeter à UG de origem a Parte 

de Recebimento do Material do Encarregado do Depósito ou o TREM, contendo as alterações en-

contradas. 

Em seguida, a UG que transferiu o material, de posse do documento de ateste do recebi-

mento com alteração, deverá realizar o estorno do saldo em trânsito, apurar as causas das falhas 

entre a transferência e o recebimento e remanejar o saldo da conta 11551.10.00 (Materiais de Con-

sumo em Trânsito) para a conta 11561.10.00 (Materiais de Consumo não Localizados), por meio de 

documento PA utilizando a situação ETQ010, na opção estorno: 

 

A UGA que estiver com saldo na conta 11561.10.00 – Materiais de Consumo não localizados 

deve atentar para: 

a. adotar providências visando à apuração tempestiva e solução da ausência ou dos danos 

físicos causados aos materiais; 

b. manter o CGCFEx informado sobre os procedimentos instaurados para a apuração das 
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faltas ou danos físicos, bem como a data prevista para a solução; 

c. após a solução dos processos porventura instaurados, os saldos classificados na conta 

contábil 11561.10.00 devem ser prontamente regularizados; 

d. caso haja dano ao Erário, o processo instaurado deve ser cadastrado no SISADE, bem 

como o saldo dos materiais não localizados ser contabilizado conforme o disposto na Macrofunção 

SIAFI "021138 - Diversos responsáveis"; e 

e. caso os materiais sejam localizados, os saldos devem ser reclassificados para as contas 

adequadas. 

 

6.2.3 Baixa de Material de Consumo 

Quando da baixa do material de consumo, as VPD a serem utilizadas podem ser consultadas 

através do comando “>CONCONTA” no SIAFI. As mais utilizadas, são: 

3.3.1.1.1.01.00 Consumo de materiais estocado – almoxarifado 

3.3.1.1.1.03.00 Consumo de combustíveis e lubrificantes 

3.3.1.1.1.04.00 Consumo de gêneros de alimentação 

3.3.1.1.1.06.00 Consumo de material farmacológico 

3.3.1.1.1.07.00 Consumo de material hospitalar 

 

Não utilizar a VPD 3.3.1.1.1.99.00 para realização da baixa do material de consumo. 

 

a. Baixa de estoques por consumo/distribuição gratuita – ETQ001 

Após autorizada pelo Fiscal Administrativo e mediante Boletim Administrativo do SISCOFIS, 

a baixa deverá ser lançada através de DH no SIAFI WEB. 

O operador deverá preencher os Dados Básicos do documento PA, podendo deixar sem 

preenchimento o campo código do credor (Msg SIAFI nº 2016/1124417 da CCont), e na aba Outros 

Lançamentos atentar-se para:  

1) Situação: ETQ001; 

2) Subitem: XX; 

3) Estoque de materiais: 1.1.5.6.1.01.00; e 

4) VPD de consumo: 3.X.X.X.X.XX.XX. 

Na aba, centro de custo, preencher o centro de custo (suporte e/ou finalístico), conforme 

Cartilha de informações de Custos do Exército Brasileiro, disponível no endereço:  
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http://intranet.dcont.eb.mil.br/images/Cartilha_Informa%C3%A7%C3%B5es_Cus-

tos_EB_V2_mar21.pdf  

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

A situação ETQ002 poderá ser utilizada nos casos de perdas involuntárias e podem ser uti-

lizadas as contas: 1.1.5.6.1.01.00 e/ou 1.1.5.8.1.02.01.   

 

b. Baixa de material por doação ou distribuição gratuita – ETQ006 

A baixa do material, após a sua distribuição (troféus, brindes, entre outros), será realizada 

através de documento PA utilizando a situação ETQ006.  

Preencher as informações da aba Dados Básicos (valor, observação) e na aba Outros Lança-

mentos, atentar-se para os campos: 

1) Situação: ETQ006; 

2) No campo “CNPJ, CPF, UG, IG ou 999”, preencher “999”; 

3) Outros estoques:1.1.5.8.1.03.01; e 

4) VPD de consumo: 3.3.1.2.1.01.00.  

http://intranet.dcont.eb.mil.br/images/Cartilha_Informações_Custos_EB_V2_mar21.pdf
http://intranet.dcont.eb.mil.br/images/Cartilha_Informações_Custos_EB_V2_mar21.pdf
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Fonte: SIAFI Web. 

 

c. Baixa no Estoque de Almoxarifado por Doações – ETQ009 

Preencher as informações da aba Dados Básicos (valor, observação) e na aba Outros Lança-

mentos, atentar-se para os campos: 

1) Situação: ETQ009; 

2) Subitem da despesa: XX; 

3) Conta de Estoque: 1.1.5.6.1.01.00 ou 1.1.5.8.1.02.01; 

4) VPD de Doação: 3.5.9.1.X.01.00; e 

5) Valor: valor do material. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

d. Baixa de Estoques por Desincorporação de Ativos – ETQ067 

Preencher as informações da aba Dados Básicos (valor, observação) e na aba Outros Lança-

mentos, atentar-se para os campos: 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
64 

 

 

 

1) Situação: ETQ067; 

2) Subitem: XX; e 

3) Conta: 1.1.5.6.1.01.00. 

Fonte: SIAFI Web. 

Poderá ser utilizada a situação ETQ095 quando houver necessidade de não informar o su-

bitem. 

 

6.2.4 Combustível 

Os procedimentos relacionados à contabilização de combustíveis tanto no SIAFI quanto no 

SISCOFIS, devem ser realizados conforme fluxograma e orientações a seguir:  
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a. OM TANQUE – Transferência de Adiantamento a Fornecedores para Estoques a Distri-

buir – ETQ013/ETQ010 

A OM Tanque (OT) transfere no SIAFI o saldo da conta Adiantamento a Fornecedores para 

Estoque a Distribuir quando receber o combustível pela distribuidora tendo como documento de 

origem a Nota de Simples Remessa emitida pela distribuidora, o PA de transferência do OC e o do-

cumento que o OC informou à OT.  

A OT não considerará o valor descrito na Nota de Simples Remessa da Distribuidora e sim o 

valor unitário do combustível, do respectivo contrato, multiplicado pelo volume recebido (campo 

Observação do PA). 

O operador deverá fazer um documento PA, atentando-se para o campo Código do Credor, 

na aba Dados Básicos, no qual será informado a UG detentora do saldo da conta de Adiantamento.  

Na aba Outros lançamentos, o operador deverá preencher os seguintes campos: 

1) Situação: ETQ13; 

2) CNPJ: o que está cadastrado na conta 1.1.3.1.1.09.00 – Adiantamento a Fornecedores; 

3) Subitem: subitem da despesa; e 

4) Conta de estoque: 1.1.5.8.1.02.01 (estoque para distribuir). 

Fonte: SIAFI Web. 

Quando houver o abastecimento pela UG Consumidora, a OM Tanque deve transferir, quin-

zenalmente, o saldo de Estoque para a UG Consumidora do Combustível. Para transferir deve-se 

utilizar o documento PA com a situação ETQ010.  

Atentar-se que no campo Observação do PA deve ser informado o nº da Guia de remessa 

(documento) gerada no SISCOFIS, o tipo de combustível, o valor unitário, a quantidade e o período 

compreendido. 

Junto com a Guia de remessa (documento) gerada no SISCOFIS, deverá ser remetido para a 

OM abastecida as autorizações de abastecimento e/ou a relação com a Vtr, motorista, EB/Placa, 

data, quantidade e tipo de combustível.  



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
66 

 

 

 

b. OM CONSUMIDORA – Confirmação do recebimento e baixa de estoque – 

ETQ011/ETQ001 

A UG Consumidora confirma o recebimento por transferência de estoque de combustível, 

de acordo com a documentação específica de transferência. No SIAFI Web deve-se confirmar o re-

cebimento, obrigatoriamente, através do documento PA com a situação ETQ011.  

No SIAFI Web deve-se utilizar o documento PA com a situação ETQ001 para realizar a baixa 

de Estoque de Almoxarifado por Consumo.  

Importante destacar que deve ser registrada a entrada do combustível no SISCOFIS (so-

mente quando for realizada a entrega física) e no momento da sua baixa deve ser informado o centro 

de custo apropriado.  

 

6.2.5 Fabricação de material de consumo (Responsável: OM fabril) 

Nestes casos, as OM fabris deverão adotar as seguintes rotinas contábeis: 

a. Classificar os materiais adquiridos como insumos para a produção de outros materiais de 

consumo, quando da liquidação da despesa, na conta de Matérias-primas/Armazéns próprios 

(11541.01.00); 

b. Os insumos serão retirados do estoque de matérias-primas mediante pedido no SISCO-

FIS, devidamente autorizado pelo Fiscal Administrativo; 

c. Quando da utilização dos insumos, estes deverão ser reclassificados para a conta de Pro-

dutos em elaboração (11531.01.00), utilizando a situação ETQ072, no SIAFI Web; 

d. Caso seja necessária a contratação de serviços para a produção dos materiais de con-

sumo, o valor dos serviços deverá ser agregado aos Produtos em elaboração, utilizando a situação 

ETQ044, no SIAFI Web; 

e. Concluída a produção, o saldo dos materiais fabricados deverá ser reclassificado para a 

conta de Estoque de produtos acabados (11521.01.00), utilizando a situação ETQ075, no SIAFI Web; 

f. Para que os materiais produzidos fiquem em condições de utilização, reclassificar os ma-

teriais para a conta de Materiais de consumo (11561.01.00, subitem XX), por meio de NL, utilizando 

o evento 540227, no SIAFI Operacional (tela preta); e  

g. Caso os materiais fabricados tenham como destino outras OM, deverão ser reclassifica-

dos para a conta de Estoque de distribuição (11581.02.01, subitem XX), utilizando a situação 

ETQ027, no SIAFI Web.  

Os registros lançados no SIAFI devem ser, igual e simultaneamente, realizados no SISCOFIS. 

Além disso, deve-se observar, também, todos os procedimentos administrativos estabelecidos no 

Regulamento de Administração do Exército e pelos Órgãos Gestores responsáveis pelas classes de 

materiais. 
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6.3 Material Permanente/Bens Móveis 

 

Conforme definição do RAE, material permanente são aqueles que têm durabilidade pre-

vista superior a 2 (dois) anos e que em razão de seu uso não perde sua identidade física, nem se 

incorpora a outro bem. 

Segundo a Macrofunção SIAFI nº 020343 (Bens Móveis), Bens Móveis são bens que têm 

existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força 

alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, para a produção de outros 

bens ou serviços.  

Classificam-se como materiais permanentes as despesas orçamentárias com aquisição de 

aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipa-

mentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos equipamentos para 

esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográ-

ficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segu-

rança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipa-

mentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; 

máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; má-

quinas, 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; veícu-

los rodoviários; outros materiais permanentes. 

Caso o material seja comprado para ser incorporado em outro equipamento, este não será 

considerado material permanente para fins de aquisição e, sim, material de consumo. Exemplo: mo-

nitores de microcomputadores, quando adquiridos para substituição. 

É importante destacar que, um material mesmo que não apresente perfeitas condições de 

uso, mas está sendo utilizado pela OM, não poderá estar fora da carga patrimonial da Unidade, 

mesmo que o valor seja simbólico, como R$ 0,01 (um centavo). 

A contabilização dos materiais permanentes varia de acordo com a finalidade que a admi-

nistração pretende dar ao bem. As principais contas existentes no Plano de Contas da União para 

classificação do material permanente podem ser consultadas no SIAFI “tela preta” através do co-

mando “>CONCONTA”, “Conta Contábil 123000000” (Anexo B). 

O correto enquadramento de subitem do material permanente poderá ser consultado no 

SIAFI “tela preta” com o comando “>CONNATSOF” (ANEXO A). 

Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa deverá ser classificada 

como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima.  

Se a entidade não fornecer a matéria-prima deverá ser classificada na natureza 449052 em 

se tratando de confecção de material permanente ou na natureza 339030 em se tratando de mate-

rial de consumo. 

As aquisições de materiais bibliográficos serão realizadas na natureza de despesa 449052 e 
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incorporados ao patrimônio na conta de Coleções e Materiais Bibliográficos: 1.2.3.1.1.04.02, utili-

zando-se a Situação DSP201 - Aquisição de Bens Móveis, haja vista que os livros e demais materiais 

bibliográficos apresentam características de material permanente (durabilidade superior a dois 

anos, não é quebradiço, não é perecível, não é incorporável a outro bem, não se destina a transfor-

mação).  

Conforme será apresentado a seguir, os lançamentos patrimoniais no SIAFI Web relaciona-

dos a materiais permanentes/bens móveis utilizam, em regra, os códigos de situação iniciados com 

as letras “IMB”, facilitando a pesquisa e a seleção do código para o registro contábil. 

 

6.3.1 Entrada de Material Permanente/Bens Móveis 

a. Aquisição de Bens Móveis – DSP201 

Quando da aquisição de material permanente, a UG deverá liquidar a despesa com Docu-

mento Hábil NP (Nota de Pagamento), situação “DSP201 – Aquisição de Bens Móveis” - e a correta 

conta de estoque 1.2.3.1.1.08.XX, baseada nos documentos que atestaram o recebimento dos ma-

teriais (Nota de Empenho, Nota Fiscal, Guia de Recebimento etc). 

Fonte: SIAFI Web. 

Em caso de erro na classificação de Subitem, os procedimentos a serem adotados serão: 

1) Se a despesa não foi paga, anula-se a liquidação, anula-se a NE e refaz todo o processo 

no subitem correto; ou 

2) Se já foi paga, utiliza-se as seguintes situações, na aba “outros lançamentos” no próprio 

documento “NP”: 

a) DSE201 – ESTORNO - onde serão inseridos os dados que estão errados; e 

b) DSN201 - NORMAL - onde serão inseridos os dados que estão corretos. 
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b. Aquisição de Bens Móveis “Coleções e Materiais Bibliográficos” – DSP201 

A aquisição de materiais bibliográficos será realizada na natureza de despesa 449052 e os 

materiais serão incorporados ao patrimônio na conta de Estoque Interno adequada 1.2.3.1.1.08.XX, 

subitem “18 - Coleções e Materiais Bibliográficos”, utilizando-se a Situação DSP201 - Aquisição de 

Bens Móveis, conforme detalhamento constante letra ‘a’ acima. Posteriormente, os materiais serão 

distribuídos para a conta 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos, por intermédio da 

situação IMB050. 

Os procedimentos a serem efetuados na aquisição e classificação de material bibliográfico 

das bibliotecas públicas, visando atender ao art.  18 da Lei nº 10.753/03, encontram-se na Macro-

função SIAFI nº 021135 - Material Bibliográfico. 

Os materiais bibliográficos das UG, não destinados às bibliotecas públicas, devem ser con-

tabilizados como bens móveis (material permanente), com registro contábil na conta 1.2.3.1.1.04.02 

- Coleções e Materiais Bibliográficos, conforme orientação da D Cont por meio do DIEx nº 28-2ª 

Seção/D Cont -CIRCULAR, de 4 ABR 17, e do DIEx nº 114-2ª Seção/D Cont, de 25 SET 17.  

Conforme definição do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), no âm-

bito daquele Departamento, inclusive nos estabelecimentos de ensino do Exército, não há bibliote-

cas que se enquadrem como bibliotecas públicas, com base na legislação em vigor. Em não havendo 

biblioteca pública, logo, todo material bibliográfico deverá estar em carga.  

 

c.  Incorporação de Bens Moveis no Imobilizado por Doação C/C 007 – IMB062 

Devem ser observados a Portaria nº 12- D Log de 1 OUT 03, Portaria nº 2032-MD, de 4 JUL 

13, e Termo de Doação. 

Preencher as informações da aba Dados Básicos (não informar o Código do Credor) e na 

aba Outros Lançamentos, atentar-se para os campos:  

1) Subitem da Despesa: XX; 

2) Doação Recebida: 45.90X.01.00 (X = 1, 4 ou 5 - 5º nível), consultar no SIAFI “tela preta” 

>CONCONTA; 

3) Conta: Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.XX (01- Estoque interno ou 02- Esto-

que distribuição); e 

4) Valor: valor do bem. 
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Fonte: SIAFI Web 

A confecção do documento no SIAFI deve ser realizada após todos os trâmites documentais, 

com a publicação em Boletim Interno dos documentos que deram origem a doação para a UG. 

d. Inclusão em Carga de Bem Móvel Localizado – IMB060 

Os bens encontrados em excesso serão incluídos no patrimônio em conformidade com o 

disposto no art. 66 do RAE, o qual encontra-se transcrito neste caderno.  

Este tipo de inclusão em carga, IMB060, não se aplica para os casos de aquisição orçamen-

tária da UG ou de transferência realizada por outra UG.  

O operador deverá preencher todos os itens na aba Dados Básicos, atentando-se para pre-

encher o campo observação com o máximo possível de informações sobre o lançamento que está 

sendo efetuado (tipo de movimentação que está sendo realizada, o documento que deu origem ao 

fato, o Boletim Interno, entre outros), e inserir os seguintes dados na aba Outros Lançamentos:  

1) Situação: IMB060; 

2) Subitem da despesa: XX; 

3) Conta Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.XX (01 - Estoque interno ou 02 - Esto-

que distribuição); e 

4) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web.  
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e. Recebimento de Material Permanente de outra UG – IMB039 

Recomenda-se especial atenção em relação aos registros que geram saldo nas contas de 

materiais/bens permanentes em trânsito. Deve-se, sempre, acompanhar essas contas transitórias, 

de modo a evitar a existência de saldo alongado, conforme orientações constantes no item 5.10 

deste Caderno. 

Por ocasião da emissão de Documento Hábil (DH), tipo "PA", para apropriação da transfe-

rência de materiais, a UG de destino deverá registrar, na aba de Dados Básicos: 

1) Código da UG Pagadora: própria UG; 

2) Data de Emissão Contábil: data do lançamento;  

3) Valor do Documento: valor do bem recebido;  

4) Código do Credor: UG que enviou o Bem Móvel; e 

5) Observação.  

ATENÇÃO! No campo "Observação" preencher obrigatoriamente com a sentença 160XXX-

GGGGGAAAANSYYYYYY (23 caracteres SEM ESPAÇO), onde:  

1) 160XXX: código da UG de origem do material; 

2) GGGGG: gestão da UG de origem do material; e 

3) AAAANSYYYYYY: número da Nota Lançamento de Sistema (NS) da UG de origem, que 

contabilizou o saldo patrimonial do material em trânsito. 

Ressalta-se que é indispensável que o campo "Observações" tratado na acima, inicie, exa-

tamente, conforme a sentença 160XXXGGGGGAAAANSYYYYYY, ou seja:  

1) Não inserir parênteses, aspas, ou qualquer outro símbolo; e 

2) Não incluir palavra, espaço, símbolo ou número antes da sentença. 

Para que haja efetividade no controle dos saldos alongados nas contas de bens e materiais 

em trânsito que será implementado através do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) é 

imprescindível que todas as UG do Comando do Exército adotem o procedimento supracitado.  

As UGA e os CGCFEx devem realizar a fiscalização minuciosa do uso da sentença 160XXX-

GGGGGAAAANSYYYYYY. 
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Fonte: D Cont. 

Obs.: além dos 23 caracteres obrigatórios, deverá ser inserido também no campo “obser-

vações” as informações mínimas para registrar o histórico da transação (Bol Adm, Adt, Guia etc). 

 

O operador deverá preencher, ainda, os campos da aba Outros Lançamentos, atentando-

se para: 

1) Subitem da Despesa: XX;  

2) Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.0X (1.2.3.1.1.08.01 - estoque interno, ou 

1.2.3.1.1.08.02 - estoque de distribuição); e 

3) Valor do Documento: valor do bem recebido. 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
73 

 

 

 

Fonte: SIAFI Web. 

Quando da contabilização desse documento no SIAFI as seguintes contas terão seus saldos 

reduzidos: 

1) Na UG que está recebendo material: 7.9.9.9.2.02.01 e 8.9.9.9.2.02.01 (Bens Móveis a 

Receber); e 

2) Na UG que transferiu o material: 7.9.9.9.2.02.02 e 8.9.9.9.2.02.02 (Bens Móveis Envia-

dos). 

 

f. Recebimento de Bens Móveis por transferência com alteração – Bens Não Localizados 

– 54.0.500  

Se após a conferência física do material a UG recebedora constatar alterações quantitati-

vas/qualitativas no bem, esta deverá fazer a apropriação parcial do saldo em trânsito no valor refe-

rente aos bens efetivamente recebidos e, imediatamente, remeter à UG de origem a Parte de Rece-

bimento do material do Encarregado do Depósito ou o TREM contendo as alterações encontradas. 

Em seguida, a UG que transferiu o material, de posse do documento de ateste do recebi-

mento com alteração, deverá realizar o estorno do saldo em trânsito, apurar as causas das falhas 

entre a transferência e o recebimento e remanejar o saldo da conta 1.2.3.1.1.08.YY (01-estoque 

interno/ 02-estoque de distribuição) para a conta 1.2.3.1.1.99.07 (bens não localizados), por meio 

de NL, preenchendo os campos da seguinte forma: 

a. UG/Gestão Emitente: a própria UG (160XXX); 

b. UG/Gestão Favorecida (preenchimento obrigatório): a própria UG (160XXX); 

c. Inscrição 1: Subitem do material classificado na conta de estoque; 

d. Inscrição 2: a própria UG (160XXX); 

e. Classificação 1: Conta de estoque onde se encontra o bem não localizado (12311.08.XX); 

f. Classificação 2: Conta de bens não localizados (12311.99.07); e 

g. Valor: Saldo do bem não localizado. 
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Fonte: SIAFI. 

 
Fonte: SIAFI. 

 

Caso o bem esteja registrado em conta de uso (distribuído), poderá ser feito documento PA 

com a IMB149 para reclassificá-lo para a conta 12311.99.07: 

 

 

Outra opção, se o bem estiver classificado nas contas 12311.08.01 ou 12311.08.02, pri-

meiro deverá ser distribuído através da IMB050 e depois utilizada a IMB149. 

A UGA que estiver com saldo na conta 12311.99.07 - Bens não localizados, deve atentar 

para: 

a. adotar providências visando à apuração tempestiva e solução da ausência dos materiais; 
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b. manter o CGCFEx informado sobre os procedimentos instaurados para a apuração das 

faltas, bem como a data prevista para a solução; 

c. após a solução dos processos porventura instaurados, os saldos classificados na conta 

contábil "12311.99.07 - Bens não localizados" sejam prontamente regularizados; 

d. caso haja dano ao Erário, o processo instaurado seja cadastrado no SISADE, bem como o 

saldo dos bens não localizados seja contabilizado conforme o disposto na Macrofunção SIAFI 

"021138 - Diversos responsáveis"; e 

e. caso os materiais sejam localizados, os saldos sejam reclassificados para as contas ade-

quadas. 

 

g. Entrada de Material Permanente – Compras Centralizadas – IMB097 

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

vidas: 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 exe-

cução patrimonial fica sob a responsabilidade da UG Receptora que deverá incluir o bem no patri-

mônio.  

O operador deverá preencher a aba Dados Básicos atentando-se para: 

1) Código da UG pagadora: é quem está RECEBENDO o material fisicamente; e 

2) Código do Credor: será o CNPJ da empresa que está entregando o material, baseado no 

Documento Fiscal. O CNPJ a ser inserido no documento hábil precisa ser da mesma empresa da Nota 

de Empenho.  

O operador deverá preencher a aba Outros Lançamentos atentando-se para: 

1) UG do empenho é a UG que está realizando a compra CENTRALIZADA; 

2) Empenho: o número da NE no formato AAAANEXXXXXX; 

3) O subitem do material que está sendo recebido (classificação orçamentária do bem); 

4) A conta de estoque: se o material foi adquirido para distribuição (OM Depósito) a conta 

será a 1.2.3.1.1.08.02, se for para uso da própria UG a conta será a 1.2.3.1.1.08.01; 

5) Contas a Pagar: 2.1.3.X.1.04.00 (a ser confirmada com a UG que realizou a compra cen-

tralizada); e 

6) O valor: valor do material que está sendo recebido, baseado no documento fiscal. 
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Fonte: SIAFI Web. 

O registro do PA ocasionará na UG Pagadora saldo na conta de controle 8.9.9.9.6.00.00 e 

esta deverá utilizar as situações DSP214 ou DSP230 para realizar o pagamento da despesa. 

 

h. Recebimento de bens em Cessão/Comodato de entidades que não utilizam o SIAFI 

O registro do recebimento do material, através de comodato, após todo o trâmite docu-

mental (termo de cessão, comodato etc), deverá ter seu registro no SIAFI Web, através de 2 docu-

mentos (Responsabilidade e inclusão do bem): 

1) Pelo recebimento de material em comodato 

O registro deverá ser feito através de Documento Hábil RC e o operador deverá preencher 

os seguintes itens na aba Dados Básicos: 

a) Código da UG Emitente: 160XXX; 

b) Data de Emissão Contábil; 

c) Código do credor: o CNPJ da entidade que cedeu os bens em comodato; 

d) Valor do Documento: valor total dos bens recebidos em comodato; 

e) Observação: descrever o fato de forma detalhada, citando o contrato de comodato; e 

f) Salvar dados básicos. 

Em seguida, na aba Outros Lançamentos, o operador deverá incluir: 

a) Situação: LDV051; 

b) CNPJ: o CNPJ da entidade que cedeu os bens na forma de comodato; 

c) Responsabilidade com terceiros: 8.9.7.2.1.10.00; e 

d) Valor total do bem. 
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Fonte: SIAFIWeb. 

 

2) Pela inclusão de material em carga 

O registro deverá ser feito através de Documento Hábil PA, utilizando-se de duas situações 

que o operador, após preencher a aba Dados Básicos, lançar: 

a) Entrada do material no almoxarifado: 

- Situação: IMB062 (incorporação de bens móveis no imobilizado por doação C/C 007); 

- Subitem da despesa: >CONNATSOF; 

- Bens móveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.XX (conforme o caso); 

- Doação recebida: 4.5.9.1.1.01.00; e 

- Valor total do bem. 

b) Distribuição do material para uso: 

- Situação: IMB050 (Reclassificação de bens móveis em almoxarifado para bens móveis); 

- Subitem da despesa: o mesmo utilizado na situação IMB062; 

- Bens móveis em uso: a conta do bem distribuído>CONCONTA;  

- Bens móveis em almoxarifado: o mesmo utilizado na situação IMB062; e 

- Valor total do bem. 
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Fonte: SIAFI Web. 

Ao término do contrato, ao realizar a devolução ao comodatário, quando ocorrerá a en-

trega do bem, o registro da baixa da responsabilidade deverá ser feito através de Documento Hábil 

RC, preenchendo os campos da aba Dados Básicos e atentando-se para código do credor que deverá 

ser o CNPJ da entidade que cedeu os bens em comodato. 

Em seguida, na aba Outros Lançamentos, o operador deverá incluir: 

1) Situação: LDV052 (Baixa da responsabilidade com terceiros); 

2) CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX; e 

3) Responsabilidade com terceiros: 8.9.7.2.1.10.00. 

Fonte: SIAFI Web. 

E para a baixa do material da carga da UG, o registro deverá ser feito através de documento 

hábil PA, com a situação IMB037 (baixa de bens móveis por doação). 

O operador, após preencher a aba Dados Básicos, preencherá a aba Outros lançamentos 

com:  

1) Situação: IMB037; 

2) Conta de bens móveis: a conta do bem distribuído; 
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3) VPD de doação: 3.5.9.1.1.01.00; e 

4) Valor líquido do bem. 

Atentar para os procedimentos de baixa da depreciação. 

 

i. Recebimento de bens em Cessão/Comodato de entidades que utilizam o SIAFI 

Na UG que recebe o bem, o operador deverá preencher, na aba Dados Básicos o Código 

Credor com a UG que enviou o bem e na aba Outros Lançamentos os seguintes itens: 

1) Situação: IMB186 (com SI); 

2) Subitem da despesa: XX; 

3) Bens móveis recebidos: 1.2.3.1.1.08.YY, conforme o caso; 

4) Doações e transferências recebidas: 4.5.9.1.1.01.00;  

5) Responsabilidade de Terceiros: 8.9.7.1.1.XX.00; e 

6) Valor líquido do bem. 

Após a apropriação, o operador deverá distribuir o material para a conta de bens móveis 

em uso adequada (IMB050). 

Fonte: SIAFI Web. 

Quando ocorrer a devolução do bem, os passos anteriores deverão ser seguidos pela UG 

que está enviando e quem está recebendo (IMB091 para quem envia e IMB186 quem recebe). 

Em determinadas situações as unidades envolvidas na transferência e na cessão ou emprés-

timo de bens móveis recebem esses bens na conta contábil 1.2.3.1.1.99.08 – Bens Móveis a classifi-

car, cujo saldo tem caráter transitório. Nestes casos deverá ser feito um documento PA com a situ-

ação IMB094 para reclassificar o bem móvel para a conta contábil que, de fato, represente a natu-

reza do bem recebido e, se for o caso, utilizar também a situação LDV027 para baixa do registro de 

responsabilidade de terceiros. 
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6.3.2 Movimentação de Material Permanente/Bens Móveis 

  

a. Regularização do C/C (subitem) Bens em Almoxarifado – IMB154 

Essa situação somente deve ser utilizada mediante autorização do CGCFEx de apoio. 

O operador após preencher a aba Dados Básicos, incluirá na aba, Outros Lançamentos: 

1) Situação: IMB154; 

2) Novo Subitem da Despesa: Subitem Correto - XX; 

3) Subitem Atual: subitem errado; 

4) Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.0X; e 

5) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

b. Reclassificação de Bens Móveis em Almoxarifado – IMB050  

Após publicação em Boletim Interno da distribuição do material permanente, este deverá 

ser reclassificado da conta de almoxarifado para a conta de material em uso, conforme sua classifi-

cação contábil.  

Devem ser observadas as regras de distribuição de material de uso duradouro, principal-

mente as que se referem a fardamento. 

A distribuição interna de bens móveis se caracteriza pela entrega do suprimento as frações 

e/ou dependências internas da UG para o uso. Os procedimentos administrativos para a distribuição 

interna estão disciplinados nos arts. 72 a 75 do RAE, os quais encontram-se transcritos neste ca-

derno.  

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos e atentar-se para os seguintes 

na aba Outros Lançamentos:  

1) Situação: IMB050; 

2) Subitem: XX; 

3) Conta: 1.2.3.1.1.XX.XX; e 
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4) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

c. Recolhimento de material para Almoxarifado – IMB051 

Os recolhimentos de material em uso podem ocorrer por diversos motivos, entre eles: 

1) Para posterior transferência a outra UG, deverá ser classificado na conta 1.2.3.1.1.08.01; 

2) Para manutenção em outra UG ou empresa civil, deverá ser classificado na conta 

1.2.3.1.1.08.04 (ver item específico neste caderno); e 

3) Para baixa definitiva do patrimônio (descarga) após, se for o caso, de homologação do 

órgão superior, será classificado na conta 1.2.3.1.1.08.05. 

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos e atentar-se para os seguintes 

na aba Outros Lançamentos:  

1) Situação: IMB051; 

2) Subitem: XX; 

3) Conta: 1.2.3.1.1.XX.XX; e 

4) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 
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d. Transferência de bens do imobilizado para outra UG – Material sem depreciação – 

IMB038 

Material sem depreciação, incorporado antes de 2010. O material deve estar no estoque 

interno ou estoque de distribuição para ser transferido. 

O operador deverá atentar-se para o preenchimento dos seguintes itens na aba Dados Bá-

sicos:  

a. Código da UG Pagadora: UG que está transferindo o bem; 

b. Código do Credor: UG de destino; 

c. Data de Emissão Contábil: data do lançamento; e 

d. Valor do Documento: valor do bem. 

Deverá atentar-se, ainda, para o preenchimento dos seguintes itens na aba Outros Lança-

mentos: 

a. Subitem da despesa: classificação orçamentária que consta na conta-corrente da conta; 

e 

b. Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.0X. 

Fonte: SIAFI Web. 

Quando da contabilização desse documento no SIAFI, as seguintes contas serão alimenta-

das: 

- Na UG que transfere o bem: 7.9.9.9.2.02.02 e 8.9.9.9.2.02.02 (Bens Móveis Enviados); e 

- Na UG que receberá o material: 7.9.9.9.2.02.01 e 8.9.9.9.02.01 (Bens Móveis a Receber). 

 

e. Transferência para outra UG de material permanente depreciado 

Caso a UG tenha a necessidade de remanejar para outra UG o material permanente incluído 

em carga a partir do ano de 2010, deve se atentar para os procedimentos contábeis a serem reali-

zados no tocante à depreciação. 
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O bem que se encontra na conta “Bens Móveis em Uso” deverá ser transferido com guia 

própria para essa finalidade. Da publicação da transferência deverão constar, no mínimo, o valor do 

bem, a depreciação registrada e o seu valor líquido contábil.  

A UG que recebe o material transferido deverá incluí-lo em carga com o valor recebido (va-

lor líquido contábil) e, por limitações do SISCOFIS, reiniciar a depreciação, desconsiderando o perí-

odo de vida útil já depreciado na OM de origem. No SIAFI Web, o recebimento ocorrerá através da 

situação IMB039.  

Para realização da transferência do material serão inseridos os documentos: 

- (1º) Documento PA: Situação IMB051 (Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis 

em Almoxarifado); 

- (2º) Documento PA: Situação IMB159 combinada com IMB012 (Apuração do valor líquido 

contábil do material já em depósito); e 

- (3º) Documento PA: Situação IMB038 (Transferência do material). 

Na execução do 1º documento PA, no SIAFI Web, observar o preenchimento dos seguintes 

campos na aba Outros Lançamentos: 

1) Situação: IMB051 para recolher o material da conta de uso para a conta de almoxarifado 

1.2.3.1.1.08.01, fins transferência para outra UG; 

2) Subitem: Informar o subitem de acordo com o bem que está sendo transferido; 

3) Valor: o valor a ser recolhido é o valor de aquisição (bruto) do bem; 

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

5) Verificar a consistência e registrar.  

 
Fonte: SIAFI Web. 

Para que o lançamento do SIAFI seja igual ao lançamento do SISCOFIS o material deverá 

ser recolhido para a conta 1.2.3.1.1.08.01. No caso de Unidades depósito, este material poderá ser 

recolhido para a conta 1.2.3.1.1.08.02. 

Na execução do 2º documento PA, no SIAFI Web, preencher os Dados Básicos do docu-

mento PA observando que o “código credor” deverá ser a própria UG. 
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Na aba Outros lançamentos, o operador deverá preencher as situações: 

1) Situação: IMB159 (Reclassificação de C/C de depreciação acumulada), transferindo a de-

preciação do bem recolhido para a conta de depósito: 

- Novo bem móvel: 1.2.3.1.1.08.01;  

- Bem móvel baixado: conta de bens em uso onde o material estava: 1.2.3.1.1.XX.XX; 

- Valor: depreciação acumulada do material a ser transferido; e 

- Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt etc). 

2) Situação: IMB012 (Apuração do valor contábil líquido de bens móveis pela baixa de de-

preciação): 

- Subitem da despesa: o mesmo que foi utilizado no recolhimento do material;  

- Bem móvel em almoxarifado:1.2.3.1.1.08.01; 

- Valor: depreciação acumulada do material a ser transferido; 

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

- Verificar Consistência e registrar. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

Na execução do 3º documento PA, no SIAFI Web, preencher os Dados Básicos do docu-

mento PA, observando que o “código credor” deverá ser a UG para a qual está sendo transferido o 

material. 

Na aba Outros lançamentos, o operador deverá preencher as situações: 

1) Situação: IMB038 (Transferência de bens do imobilizado para outra UG); 

2) Normal/Estorno: Normal; 

3) Subitem da despesa: o mesmo que foi utilizado no recolhimento do material; 

4) Bens móveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.01; 

5) Valor: valor líquido do bem (Valor bruto – Depreciação acumulada); e 
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6) Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt etc).  

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

O SIAFI Web está em constante atualização, ou seja, novos campos podem ser inseridos ou 

suprimidos dos documentos hábeis. O operador deverá ter especial atenção com os documentos 

para os quais não existem as opções “Normal/Estorno”. 

Para estes documentos, caso ocorra erro no preenchimento, se o documento for do exer-

cício corrente, poderá ser cancelado e refeito, porém, se o documento for de ano anterior, não há 

como efetuar o cancelamento do documento, devendo o usuário entrar em contato com o CGCFEx 

de apoio para regularização. 

 

f. Reclassificação de Bens Móveis em Elaboração – IMB064 

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos e atentar-se para os seguintes 

na aba Outros Lançamentos: 

1) Situação: IMB064; 

2) CNPJ, CPF, UG, IG ou 999: IGXXXXXX; 

3) Subitem da despesa; 

4) Bens moveis em almoxarifado: 12311.08.01; e 

5) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 
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A situação para reclassificação bens móveis de em elaboração para bens móveis específicos, 

já distribuídos, é a IMB063 (12311.XX.XX). 

Fonte: SIAFI Web. 

 

 

g. Reclassificação entre Bens Móveis – IMB158 

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos e atentar-se para os seguintes 

na aba Outros Lançamentos: 

1) Situação: IMB158; 

2) Nova classificação do bem móvel: 1.2.3.1.1.XX.XX (nova conta); 

3) Bens moveis baixado: 1.2.3.1.1.XX.XX (conta antiga); e 

4) Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

Se houver depreciação acumulada: emitir o documento PA com as situações IMB158 e 

IMB159, esta última realizará a reclassificação entre conta corrente da conta 1.2.3.8.1.01.00 (depre-

ciação acumulada) por conta da reclassificação do bem móvel. 

 

h. Remessa de material para armazenamento em outra UG 

Os materiais que são remetidos a outras OM para guarda temporária, como por exemplo 

as munições, deverão ter a responsabilidade pelo envio e pela guarda registrados no SIAFI Web. 
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O envio do material deverá ser realizado e documentado através de Guia de Remessa, con-

tendo a informação que o material destina-se a guarda temporária. Tal fato também deve ser publi-

cado no BI.  

Cabe destacar que o Ativo deverá estar registrado na UG que detém a posse do material na 

conta contábil 12311XX.XX/115XX.XX.XX. 

O registro será realizado através de documento PA utilizando a situação LDV026 e conta 

contábil 8.9.7.1.1.11.00 (mercadorias e bens em poder de terceiros).  

O operador deverá preencher os seguintes itens na aba Dados Básicos: 

1) Código da UG Emitente: 160XXX; 

2) Data de Emissão Contábil; 

3) Código do Credor: UG que receberá o material para guarda (160XXX); 

4) Valor do Documento: valor total; 

5) Observação: máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efetu-

ado (tipo de movimentação que está sendo realizada, o documento que deu origem ao fato, o Bole-

tim Interno, entre outros); e 

6) Salvar dados básicos. 

O operador deverá preencher os seguintes itens na aba Outros Lançamentos: 

1) Situação: LDV026 (Registro da responsabilidade de terceiros); 

2) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.11.00; 

3) Terceiro Responsável: Código da UG para qual o material está sendo remetido; e 

4) Valor total. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

Na OM de destino, a que estará com o material sob sua responsabilidade de guarda, será 
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carregada o saldo da conta 8.9.7.2.1.11.00 – Mercadorias de terceiros em depósito.  

Quando o material for devolvido para a OM de origem, a UG detentora do material deverá 

registrar a baixa de responsabilidade, emitindo um documento hábil PA, semelhante ao documento 

que registrou a responsabilidade, porém, utilizando a situação LDV027. 

 
Fonte: SIAFI Web.  

 

i. Envio de bens em Cessão/Comodato para empresa civil 

O operador deverá atentar-se ao preencher a aba Dados Básicos que Código Credor será o 

CNPJ da empresa que receberá o bem, e na aba Outros Lançamentos para os seguintes itens: 

1) Situação: (IMB037 + LDV026); 

2) Conta de bens móveis a ser cedido: 1.2.3.1.1.XX.YY; 

3) VPD de doação: 3.5.9.1.1.01.00; 

4) Valor: valor líquido do bem; 

5) Terceiro responsável: CNPJ da empresa; e 

6) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.10.00 

Fonte: SIAFI Web. 

Quando da devolução do bem da empresa para a UG, o operador deverá se atentar para 
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preencher na aba Dados Básicos, no documento PA, o Código Credor com o CNPJ da empresa que 

está devolvendo o bem, já na aba Outros Lançamentos, atentar-se para os seguintes itens: 

1) Situação: (IMB061 + LDV027); 

2) Conta de bens moveis: 1.2.3.1.1.XX.YY; 

3) Doações e Transferências recebidas: 4.5.9.1.1.01.00; 

4) Valor: valor líquido do bem; 

5) Terceiro responsável: CNPJ da empresa; e 

6) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.10.00. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

Tanto o recebimento quanto a remessa de bens a título de comodato deverão ser publica-

dos em BI da UG. 

j. Envio de bens em Cessão/Comodato para entidades que utilizam o SIAFI 

Após todo o trâmite documental e apuração do valor líquido contábil (IMB051, IMB159 e 

IMB012), o operador deverá realizar o registro no SIAFI Web. O registro deverá ser feito através de 

documento hábil PA com a situação IMB091, efetuado pelo valor líquido contábil. 

O operador deve atentar-se na aba Dados Básicos para Código Credor, que deverá ser da 

UG que receberá o bem. Já na aba Outros Lançamentos, atentar-se para os seguintes itens: 

1) Situação: IMB091; 

2) Normal/Estorno: Normal; 

3) Subitem da despesa: XX; 

4) Bens moveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.01; e 

5) Valor: valor líquido do bem. 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
90 

 

 

 

 

Fonte: SIAFI Web.  

 

A situação IMB091 estabelece uma vinculação na conta de Bens Móveis em Trânsito, conta 

1.2.3.1.1.99.05. 

Por sua vez, a UG receptora realizará a apropriação do material, por meio de Documento 

Hábil PA, conforme já orientado no caderno. 

 

k. Reclassificação de Uso Duradouro para Materiais Bibliográficos – IMB151 

Os materiais bibliográficos que estiverem classificados na conta 1.2.3.1.1.99.10 - Material 

de Uso Duradouro devem ser reclassificados desta conta para a conta Coleções e Materiais Biblio-

gráficos - 1.2.3.1.1.04.02, por meio da situação IMB151. 

 

l. Reclassificação para Bens Móveis a Alienar – IMB077 

Inicialmente, a UG deverá apurar o valor líquido contábil do bem e realizar a baixa da sua 

depreciação acumulada. Para isso, deverá emitir DH, tipo PA, com a “Situação IMB012”, informar a 

conta contábil do bem móvel em uso (12.311.xx.yy) e registrar o valor com base nos dados obtidos 

por meio do Relatório de Baixa de Depreciação por Descarga de Material Permanente. 

Em seguida, deverá identificar o valor líquido contábil do bem a ser alienado e reclassificar 

o saldo correspondente para a conta contábil 12311.99.01 (Bens Móveis a Alienar) utilizando a 

Documento Hábil “PA” com a “Situação” IMB077, onde permanecerá classificado até a conclusão do 

processo de venda do bem (ver tópico Venda de Bens Móveis deste caderno). 
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6.3.3 Baixa de Material Permanente/Bens Móveis 

 

a. Descarga por Inservibilidade – sem depreciação – IMB026 

Descarga por inservibilidade de material sem depreciação, material incorporado antes de 

2010. 

A descarga representa as variações diminutivas no patrimônio da UG, situação inversa a 

inclusão no patrimônio. Os procedimentos administrativos para a descarga de bens do patrimônio 

estão descritos nos arts. 76 a 85 do RAE, os quais encontram-se transcritos neste caderno.   

Cabe ressaltar que, caso seja realizada a transferência ou descarga de dois bens na mesma 

PA, deverá ser feito os procedimentos para cada bem individualmente, a fim de identificar o valor 

líquido contábil e, consequentemente, o valor da depreciação acumulada, pois mesmo que os bens 

tenham o mesmo valor de aquisição, se não foram colocados em uso no mesmo mês, terão valores 

de depreciação acumulada e valor líquido contábil diferentes. Portanto, na emissão do PA, deverão 

ser realizados lançamentos distintos para cada bem. 

Autorizada a descarga, seja pelo OD ou pelo Órgão gestor do material controlado, procede-

se a descarga no SISCOFIS, com a geração do Boletim Administrativo e, na sequência, ao registro no 

SIAFI junto com a respectiva baixa da depreciação do bem.  

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos e atentar-se para os seguintes 

na aba Outros Lançamentos: 

1) Subitem da Despesa: XX; 

2) Bens Móveis: 1.2.3.1.1.08.05; 

3) Valor: XXX,XX; e 

4) VPD de Doação: 3.6.5.0.1.01.00 (desincorporação de ativos). 

“Sempre” deverá ser utilizada a conta 3.6.5.0.1.01.00. 

Fonte: SIAFI Web. 
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O material que estava em uso (1.2.3.1.1.XX.XX), quando da descarga por inservibilidade, 

deve ser recolhido ao Almoxarifado e registrado na conta 1.2.3.1.1.08.05 - Bens móveis Inservíveis.  

Enquanto permanecer aguardando a homologação de descarga, o bem deverá estar regis-

trado na conta 1.2.3.1.1.08.05 – Bens Móveis Inservíveis. 

O recolhimento do material permanente da conta de uso para almoxarifado inservível se 

realizado por meio da situação IMB051, podendo ser feito no mesmo DH. 

 

b. Descarga por inservibilidade – com depreciação – IMB051/IMB159/IMB012/IMB026 

Para a descarga ou transferência de material já depreciado, o primeiro passo é identificar 

o valor líquido contábil e o valor da depreciação acumulada do referido bem. Para tanto, a UG deve 

adotar os seguintes procedimentos:   

1) realizar a descarga/transferência do material no sistema de controle físico – SISCOFIS;  

2) gerar a depreciação;  

3) acessar o cadastro inicial de material permanente, informar número do patrimônio e 

consultar. No campo inferior direito clicar em “exibir depreciação”; 

4) ao abrir a janela com os dados da depreciação do patrimônio, identificar os seguintes 

valores: valor de aquisição e valor líquido contábil; e 

5) nesta situação, já se encontra identificado o valor líquido contábil.  

Entretanto, em virtude de arredondamento o SISCOFIS, pode empregar até quatro casas 

decimais.  

Para realização da descarga do material serão inseridos os documentos: 

- (1º) Documento PA: Situação IMB051 (Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis 

em Almoxarifado – Inservíveis 1.2.3.1.1.08.05), combinada com IMB159 e IMB012 (Apuração do va-

lor líquido contábil do material já em depósito); e 

- (2º) Documento PA: Situação IMB026 (Descarga do material). 

Na execução do 1º documento PA, no SIAFI Web, observar o preenchimento dos seguintes 

campos na aba Outros Lançamentos: 

1) Situação: IMB051 para recolher o material da conta de uso para a conta de almoxarifado 

1.2.3.1.1.08.05, fins descarga por inservibilidade ou outros motivos; 

- Subitem: Informar o subitem de acordo com o bem que está sendo descarregado; e 

- Valor: o valor a ser recolhido é o valor de aquisição (bruto) do bem.  

2) Situação: IMB159 (Reclassificação de C/C de depreciação acumulada), transferindo a de-

preciação do bem recolhido para a conta de depósito: 

- Novo bem móvel: 1.2.3.1.1.08.05;  
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- Bem móvel baixado: conta de bens em uso onde o material estava: 1.2.3.1.1.XX.XX; e 

- Valor: depreciação acumulada do material a ser descarregado. 

3) Situação: IMB012 (Apuração do valor contábil líquido de bens móveis pela baixa de de-

preciação): 

- Subitem da despesa: o mesmo que foi utilizado no recolhimento do material;  

- Bem móvel em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.05; 

- Valor: depreciação acumulada do material a ser descarregado; e 

- Verificar Consistência e registrar. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

Na execução do 2º documento PA, no SIAFI Web, preencher os Dados Básicos do docu-

mento PA observando que o “código credor” deverá ser a própria UG. 

Na aba Outros lançamentos, o operador deverá preencher o seguinte: 

1) Situação: IMB026 (Baixa de bens móveis); 

2) Subitem da despesa: Informar o subitem de acordo com o bem que está sendo descar-

regado; 

3) Bens móveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.05; 

4) VPD de doação: 3.6.5.1.1.01.00; e 

5) Valor: valor líquido do bem (Valor bruto – Depreciação acumulada); e 

6) Observação: preencher com o documento de origem (Bol Adm, Adt, etc.). 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

c. Baixa do material por roubo/furto/incêndio – IMB076 

Nos casos de baixa do material por Roubo/Furto/Incêndio devem ser adotadas as providên-

cias administrativas cabíveis para apuração do fato (sindicância, IPM), que será a base para a baixa 

no SISCOFIS e SIAFI. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

d. Venda de Bens Móveis (Alienação) 

A receita proveniente da alienação de bens, de acordo com a Macrofunção SIAFI nº 

02.11.34, em decorrência do pagamento efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União – 

GRU, com o código de recolhimento conforme disponibilizado no Caderno de Orientações aos 

Agentes da Administração “Apoio Administrativo e Fundo do Exército” no item “RECEITAS DE 

CAPITAL – Alienação de bens”, impactará a conta contábil 49111.01.06 (VPA BRUTA A REGULARIZAR 

- ALIENAÇÃO DE BENS) e acionará as Equações 040 e 526 no CONDESAUD, cuja regularização será 

efetivada após o registro da apuração do resultado (ganho ou perda) da alienação. 

Para regularização deverá ser elaborado um documento PA com as seguintes situações: 

a. IMB030 (BAIXA DE BEM IMOBILIZADO POR ALIENAÇÃO-USAR EM CONJ. IMB034 E 

IMB035 OU IMB036), para realizar o registro da baixa do saldo existente na conta contábil 

12311.99.01; 

b. IMB034 (BAIXA DA VPA DE ALIENAÇÃO DE BENS), para regularização da conta contábil 

49111.01.06 (VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE BENS), após o processamento da GRU; 

e 
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c. IMB035 (REGISTRO DO GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS), para registro do resultado 

positivo da alienação do bem, apurado pela diferença entre a receita auferida pelo bem e o valor 

líquido contábil do bem alienado ou IMB036 (PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS), para registro da 

perda ocorrida na alienação, fruto da diferença entre o valor líquido contábil do bem alienado e a 

receita obtida com a alienação do bem. 

Para as OM alienadoras que não realizaram a escrituração no SISCOFIS e SIAFI das viatu-

ras recolhidas para alienação e que ainda não finalizaram o processo de leilão, orienta-se, se refe-

rentes a exercícios anteriores, proceder um levantamento das ordens de recolhimento destinadas a 

sua OM, identificando a OM de origem e o valor líquido contábil pelo qual o bem foi “descarregado”, 

publicar a operação em Boletim Interno e fazer a inclusão na conta de Bens Móveis a Alienar no 

SIAFI e no SISCOFIS (UG Primária 160XXX). Se referentes ao exercício atual, deverá solicitar a trans-

ferência do valor patrimonial à UG detentora (remetente). 

Procedimento análogo deve ser aplicado aos demais tipos de bens destinados à aliena-

ção no âmbito do Exército, atentando-se para o código a ser utilizado na GRU, o qual pode ser con-

sultado no Caderno de Orientação aos Agentes da Administração – DGO 1 (Apoio Administrativo e 

Fundo do Exército), constante na página da SEF. 

 

6.3.4 Manutenção de Bens Móveis 

A remessa de bens móveis para realização de manutenção, seja em OM ou empresa civil, 

terá o seu registro no SIAFI Web em contas de controle e permanecerão registrados na UG de origem 

do material (1.2.3.1.1.08.XX). 

Os DH deverão ser emitidos somente pelas UG detentoras do bem, tanto para o registro 

quanto para a baixa de Responsabilidades de Terceiros, com base na documentação necessária para 

o trânsito dos bens. 

As UG devem criar rotinas para verificar a conciliação dos saldos existentes nas contas con-

tábeis 1.2.3.1.1.08.03 (Bens Móveis a Reparar), 1.2.3.1.1.08.04 (Bens Móveis em Reparo) e 

8.9.7.1.1.13.00 (Bens em Manutenção). 

Já as UG que receberam materiais para manutenção devem identificar os bens correspon-

dentes ao saldo existente na conta contábil 8.9.7.2.1.13.00, verificar se ainda permanecem sob sua 

responsabilidade e, se for o caso, fazer gestões junto a UG de origem para baixar os respectivos 

valores, com base nos documentos que comprovem a devolução dos materiais manutenidos/recu-

perados. 
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Fonte: 11º CGCFEx. 

 

 

Considerações importantes 

a. O detentor recolhe ao Almoxarifado por meio de Guia de Recolhimento (GR); 

b. O encarregado de Material remete uma via da GR para a Fiscalização Administrativa, que 

publica em Boletim Administrativo (BA) e classifica na conta 1.2.3.1.1.08.03 ou 1.2.3.1.1.08.04; 

c. Se for o caso, realiza a descarga do material de acordo com o arts. 76 a 85 do RAE; 

d. A UG envia o material para a uma OM de Manutenção por meio de Guia de Remessa 

(GRem) ou para uma empresa civil por meio de documento similar a GR, sendo uma via deste docu-

mento entregue à Fiscalização Administrativa que publicará em BA e classificará na conta 

8.9.7.1.1.13.00 (Bens em Manutenção em Poder de Terceiros); 

e. O material reparado será recebido pelo Almoxarifado, que informará ao Fiscal Adminis-

trativo por meio do envio da GRem (OM Mnt) ou nota fiscal (empresa civil); e 

f. A Fiscalização Administrativa publica o recebimento do material, realiza a baixa da conta 

8.9.7.1.1.13.00 e determina a distribuição para o uso, carregando a conta 1.2.3.1.1.WW.ZZ.  

 

a. Recolhimento de bem móvel para manutenção na própria UG – IMB051 

Para recolher o bem para o almoxarifado/depósito, emitir Documento Hábil, tipo PA, com 

a situação IMB051, cujo favorecido será a própria UG. Esse procedimento visa à reclassificação do 

valor correspondente do bem, da conta contábil Bens Móveis (12311.XX.YY) para a conta contábil 

Bens Móveis a Reparar (12311.08.03).  

No preenchimento da aba Dados Básicos do documento, o operador deverá inserir, no 

campo “Observações”, o máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efe-

tuado, como por exemplo, o tipo de movimentação que está sendo realizada, o documento que deu 
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origem ao fato, o Boletim Interno, Guia de Recolhimento, Guia de Fornecimento, entre outros. 

Em seguida, na aba Outros Lançamentos, deverá incluir: 

1) Situação: IMB051 (Reclassificação entre Bens Móveis para Bens Móveis em Almoxari-

fado); 

2) Subitem da despesa: XX (conta-corrente da conta: classificação por tipo de material); 

3) Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.03 (A reparar); 

4) Bens móveis: 1.2.3.1.1.XX.YY (conta em que o bem está registrado); e 

5) Valor: valor de aquisição (bruto) do bem. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

Ao término da Manutenção o material permanente será redistribuído e colocado para uso. 

Para tanto, o operador deverá inserir documento PA, com a situação IMB050. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

b. Envio de bem móvel para manutenção em outra UG – IMB051/LDV103/ LDV104 

Para realização do registro contábil do material permanente em manutenção em outra UG, 

primeiramente, o mesmo deverá ser recolhido para a conta 1.2.3.1.1.08.04 (Bens Móveis em Re-

paro), utilizando-se a situação IMB051, em documento PA, no SIAFI Web, conforme detalhado no 

item anterior (3.4.3.4.1). 

Quando do efetivo envio do bem para UG de manutenção, o operador deverá efetuar outro 

documento PA, atentando-se para o seguinte: 
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1) inserir no campo “Observações” o máximo possível de informações sobre o lançamento 

que está sendo efetuado, como por exemplo, o tipo de movimentação que está sendo realizada, o 

documento que deu origem ao fato, o Boletim Interno, Guia de Recolhimento, Guia de Remessa, 

entre outros; e 

2) Cadastrar como credor a UG de manutenção. 

Em seguida na aba Outros Lançamentos o operador deverá incluir o seguinte: 

1) Situação: LDV103 (Registro da Responsabilidade de Terceiros); 

2) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.13.00; e 

3) Valor: valor total do bem. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

Enquanto permanecer em manutenção, o valor referente a esses bens estará registrado na 

UG de origem nas contas 1.2.3.1.1.08.04 (Bens móveis em reparo) e 8.9.7.1.1.13.00 (Bens em Ma-

nutenção - conta de controle). 

Na OM de manutenção, criará saldo na conta 8.9.7.2.1.13.00 – Bens Recebidos para Manu-

tenção. 

Como não há transferência do patrimônio para outra UG, não há necessidade de realizar a 

movimentação da depreciação acumulada.  

Terminada a manutenção do bem, a UG de origem (detentora da carga do material) fará o 

registro de baixa de responsabilidade de terceiros e reclassificará o bem para a conta de bens mó-

veis. 

A OM de origem preencherá a aba Dados Básicos, atentando-se para o código do Credor 

que deverá ser o código da UG que realizou a manutenção:160XXX. 

Em seguida, na aba Outros Lançamentos, o operador deverá atentar-se para incluir: 

1) Situação IMB050 (reclassificação de bens móveis em almoxarifado para bens móveis: 

a) Subitem da despesa: Subitem do material que foi recolhido para manutenção; 

b) Bens móveis em uso: 1.2.3.1.1.XX.YY (conta de uso do material recolhido); 
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c) Bens móveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.04; e 

d) Valor: valor de aquisição (bruto) do material. 

2) Situação LDV104 (Baixa do registro de responsabilidade de terceiro entre UG): 

a) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.13.00; e 

b) Valor: valor de aquisição (bruto) do material. 

 
Fonte: SIAFI Web. 

 

c. Envio de bem móvel para manutenção em empresa civil – IMB051/LDV026/ LDV027 

A remessa do bem móvel para manutenção em empresa civil também deverá ser registrada 

com documento PA no SIAFI Web, a fim de registrar a responsabilidade pela manutenção do equi-

pamento. 

Primeiramente, o bem deverá ser recolhido para a conta 1.2.3.1.1.08.04, utilizando a situ-

ação IMB051 no documento PA, conforme item 3.4.3.4.1. 

Quando do efetivo envio do bem para a empresa civil de manutenção, o operador deverá 

efetuar outro documento PA, atentando-se para inserir no campo “Observações” o máximo possível 

de informações sobre o lançamento que está sendo efetuado, como por exemplo, o tipo de movi-

mentação que está sendo realizada, o documento que deu origem ao fato, o Boletim Interno, Guia 

de Recolhimento, Guia de Remessa, entre outros. 

Em seguida na aba Outros Lançamentos o operador deverá incluir o seguinte: 

1) Situação: LDV026 (Registro da Responsabilidade de Terceiros); 

2) Terceiro responsável: CNPJ da empresa; 

3) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.13.00; e 

4) Valor: valor de aquisição (bruto) do bem. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

Terminada a manutenção do bem, a UG de origem (detentora da carga do material) fará o 

registro de baixa de responsabilidade de terceiros e reclassificará o bem para a conta de bens mó-

veis. 

Na aba Outros Lançamentos o operador deverá atentar-se para incluir: 

1) Situação IMB050 (reclassificação de bens móveis em almoxarifado para bens móveis: 

a) Subitem da despesa: Subitem do material que foi recolhido para manutenção; 

b) Bens móveis em uso: 1.2.3.1.1.XX.YY (conta de uso do material recolhido); 

c) Bens móveis em almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.04; e 

d) Valor: valor de aquisição (bruto) do material. 

2) Situação LDV027 (Baixa do registro de responsabilidade de terceiro entre UG): 

a) Terceiro responsável: CNPJ da empresa; 

b) Responsabilidade de terceiros: 8.9.7.1.1.13.00; e 

c) Valor: valor de aquisição (bruto) do bem. 

 
Fonte: SIAFI Web. 
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6.3.5 Recuperação de Bens Móveis 

No caso de recuperação de bens móveis, verifica-se 2 (duas) situações: 

a. Recolhimento de bens móveis para recuperação em Arsenal de Guerra/Parque Regional 

de Manutenção (responsável: OM detentora do bem): 

1) Quando for constatada a inservibilidade do bem, reclassificar o valor correspondente 

deste, da conta de Bens em uso (12311.XX.YY), para a conta de Bens Móveis Inservíveis 

(12311.08.05, subitem XX), utilizando a situação IMB051, no SIAFI Web; 

2) Apurar o valor líquido contábil do bem, utilizando as situações IMB159 e IMB012, no 

SIAFI Web; 

3) Conforme o caso, nomear comissão, nos termos do RAE, e remeter o processo de des-

carga para o Órgão Gestor responsável pelo material, com a finalidade de obter a homologação da 

descarga; e 

4) Após a homologação da descarga, transferir o valor líquido contábil do bem a ser recu-

perado para o Arsenal de Guerra/Parque Regional de Manutenção, utilizando a situação IMB038, no 

SIAFI Web, de acordo com a Guia. 

b. Recuperação de bens móveis inservíveis e remessa para a cadeia de suprimento (respon-

sável: Arsenal de Guerra/Parque Regional de Manutenção): 

1) Ao receber o bem inservível para recuperação, mediante transferência patrimonial, o 

Arsenal de Guerra/Parque Regional de Manutenção realizará o recebimento do bem, por intermédio 

de Comissão, nos termos do RAE; 

2) Após a confecção do TREM, por parte da comissão, o bem será incluído no SISCOFIS e 

seu valor patrimonial apropriado no SIAFI Web, utilizando a situação IMB039, na conta de Bens Mó-

veis inservíveis (12311.08.05, subitem XX); 

3) Classificar o bem inservível na conta de Almoxarifado de Inversões Fixas (12311.07.04), 

utilizando a situação IMB050, no SIAFI Web; 

4) Ao iniciar a recuperação, reclassificar o saldo do bem para a conta de Bens Móveis em 

elaboração (12311.07.01), indicando a Inscrição Genérica adequada (BMXXXXXXX), por meio de NL, 

utilizando o evento 580767, no SIAFI Operacional (tela preta); 

5) Caso seja necessária a criação de Inscrição Genérica, utilizar a transação “> ATUGENER”, 

no SIAFI Operacional (tela preta); 

6) Todos os gastos realizados para a recuperação do bem, seja com materiais ou serviços, 

deverão ser agregados ao bem recuperado, ou seja: 

a) Caso os insumos e serviços necessários à recuperação sejam adquiridos com recursos nas 

ND 4490XX (investimento), as liquidações dos materiais deverão ser classificadas na conta de Almo-

xarifado de Inversões fixas (12311.07.04) e, quando utilizados, o saldo deverá ser reclassificado para 

a conta de Bens Móveis em elaboração (12311.07.01), na Inscrição Genérica relativa ao bem em 
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recuperação, por meio de NL, utilizando o evento 580767, no SIAFI Operacional (tela preta). Já os 

serviços deverão ser liquidados diretamente na conta de Bens Móveis em elaboração, na Inscrição 

Genérica relativa ao bem em recuperação; e  

b) Caso os insumos e serviços necessários à recuperação sejam adquiridos com recursos 

nas ND 3390XX (despesas correntes), ao final da recuperação, o Setor Responsável deverá participar, 

via DIEx, remetendo os pedidos realizados no SISCOFIS e informando os materiais e serviços, junta-

mente com seus respectivos valores, utilizados na recuperação do bem. De posse dos valores, de-

verá ser realizada a inclusão destes, no SIAFI, na conta de Almoxarifado de Inversões fixas 

(12311.07.04), utilizando a situação IMB059, no SIAFI Web, bem como a reclassificação para a conta 

de Bens Móveis em elaboração (12311.07.01), na Inscrição Genérica relativa ao bem recuperado, 

por meio de NL, utilizando o evento 580767, no SIAFI Operacional (tela preta). 

7) Concluída a recuperação, reclassificar o saldo do bem recuperado para a conta contábil 

de Estoque de Distribuição (12311.08.02, subitem XX), utilizando a situação IMB064, no SIAFI Web. 

Os registros lançados no SIAFI devem ser, igual e simultaneamente, realizados no SISCOFIS. 

Além disso, deve-se observar, também, todos os procedimentos administrativos estabelecidos no 

Regulamento de Administração do Exército e pelos Órgãos Gestores responsáveis pelas classes de 

materiais.  

 

6.3.6 Fabricação de Bens Móveis (responsável: OM fabril) 

Nestes casos, as OM fabris deverão adotar as seguintes rotinas contábeis: 

a. Todos os gastos realizados para a fabricação do bem, seja com materiais ou serviços, 

deverão ser agregados ao bem fabricado, ou seja:  

1) Caso os insumos e serviços necessários à fabricação sejam adquiridos com recursos nas 

ND 4490XX (investimento), as liquidações dos materiais deverão ser classificadas na conta de Almo-

xarifado de Inversões fixas (12311.07.04) e, quando utilizados, o saldo deverá ser reclassificado para 

a conta de Bens Móveis em elaboração (12311.07.01), na Inscrição Genérica relativa ao bem em 

fabricação, por meio de NL, utilizando o evento 580767, no SIAFI Operacional (tela preta). Já os ser-

viços deverão ser liquidados diretamente na conta de Bens Móveis em elaboração, na Inscrição Ge-

nérica relativa ao bem em fabricação; e 

2) Caso os insumos e serviços necessários à fabricação sejam adquiridos com recursos nas 

ND 3390XX (despesas correntes), ao final da fabricação, o Setor Responsável deverá participar, via 

DIEx, remetendo os pedidos realizados no SISCOFIS e informando os materiais e serviços, junta-

mente com seus respectivos valores, utilizados na fabricação do bem. De posse dos valores, deverá 

ser realizada a inclusão destes, no SIAFI, na conta de Almoxarifado de Inversões fixas (12311.07.04), 

utilizando a situação IMB059, no SIAFI Web, bem como a reclassificação para a conta de Bens Móveis 

em elaboração (12311.07.01), na Inscrição Genérica relativa ao bem fabricado, por meio de NL, uti-

lizando o evento 580767, no SIAFI Operacional (tela preta). 

b. Caso seja necessária a criação de Inscrição Genérica, utilizar a transação “ >ATUGENER”, 
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no SIAFI Operacional (tela preta); e  

c. Concluída a fabricação, reclassificar o saldo do bem fabricado para a conta contábil de 

Estoque de Distribuição (12311.08.02, subitem XX), utilizando a situação IMB064, no SIAFI Web. 

Os registros lançados no SIAFI devem ser, igual e simultaneamente, realizados no SISCOFIS. 

Além disso, deve-se observar, também, todos os procedimentos administrativos estabelecidos no 

Regulamento de Administração do Exército e pelos Órgãos Gestores responsáveis pelas classes de 

materiais. 

 

6.4 Material de Consumo de Uso Duradouro 

É aquele que, apesar de normalmente ser considerado como material de consumo, neces-

sita ser controlado como material permanente, devido a sua maior durabilidade, quantidade utili-

zada ou valor monetário relevante, seu registro deverá ser efetuado através de situação específica 

(Norma de Execução nº 4 – C Cont/STN, de 31 Out 97). 

Exemplos de materiais classificados como de uso duradouro: peças de fardamento, roupa 

de cama, material individual (Classe II – Intendência), material de segurança, bandeiras e insígnias, 

guarda-sol, entre outros. 

Conforme previsto na Portaria nº 023-DGS, de 31 Ago 99, Distribuição de Fardamento (IR 

70-04), as peças de fardamento e de roupa de cama e de banho devem ser escrituradas como patri-

mônio da OM, nas Fichas Geral de Movimento de Material de Consumo e nas Fichas de Estoque de 

Material de Consumo no almoxarifado e, mesmo após distribuídos, devem permanecer relacionadas 

como material de 2ª classe (é o material já usado, podendo ser reutilizado, após revisado e reparado, 

se for o caso), nas Fichas Geral de Movimento de Material de Consumo na subunidade, como res-

ponsabilidade pessoal de seus usuários. 

Ainda conforme disposto na Portaria nº 023-DGS, qualquer peça de fardamento ou de cama 

e de banho que se tornar inservível, independente do tempo previsto de duração, após ser exami-

nada e constatada a sua inservibilidade, será excluída do patrimônio ou desrelacionada, mediante 

publicação em Boletim Interno (BI), e deduzida dos respectivos fichários. 

 

6.4.1 Entrada de Material de Uso Duradouro 

Quando da aquisição de material de uso duradouro (DSP 101), a UG, baseada nos docu-

mentos que atestaram o recebimento dos materiais (Nota de Empenho, Nota Fiscal, Guia de Rece-

bimento etc), deverá liquidar a despesa com a situação “DSP101 – Aquisição de Materiais para Es-

toque” e utilizar a conta de estoque 1.1.5.6.1.01.00.  

Destaca-se que o material de uso duradouro recebido dos órgãos provedores ou mesmo 

adquirido de terceiros deverá ser registrado na UG na Conta Contábil 1.1.5.6.1.01.00 – Material de 

Consumo. 
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Enquanto permanecer no almoxarifado deverá ficar classificado na conta 1.1.5.6.1.01.00 e 

após a sua distribuição será classificado na conta 1.2.3.1.1.99.10 – Material de Uso Duradouro.  

 

6.4.2 Movimentação de Material de Uso Duradouro 

Transferência do Almoxarifado para o Imobilizado quando a conta não exige conta-cor-

rente – ETQ065 

Os materiais de uso duradouro quando da sua aquisição ou mesmo recebimento de outra 

UG serão escriturados, inicialmente, na conta 1.1.5.6.1.01.00.  

Quando da sua distribuição para as dependências, deverá ser reclassificado para a conta 

1.2.3.1.1.99.10 – Material de Uso Duradouro. 

O operador após preencher os Dados Básicos do documento PA, deverá preencher na aba 

Outros Lançamentos com os seguintes itens: 

a. Situação: ETQ065; 

b. Subitem: XX; 

c. Conta de estoque: 1.1.5.6.1.01.00; e  

d. Conta de bens móveis: 1.2.3.1.1.99.10. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

6.4.3 Baixa de Material de Uso Duradouro 

Descarga de Material de Uso Duradouro – IMB051/ IMB053 

Após constatada a inservibilidade do material de uso duradouro e o fato administrativo ter 
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sido publicado em Boletim Interno, deve-se seguir a seguinte rotina, atentando-se para a apropria-

ção de custos no momento da descarga no SIAFI: 

a. 1º passo: emitir Documento Hábil (DH), tipo "PA", com a situação "IMB051", para reco-

lhimento do valor do material que será descarregado da conta "12311.99.10 (Material de uso dura-

douro) para a conta 12311.08.05 (Bens inservíveis), subitem 87; e 

 
b. 2º passo: após a homologação da descarga, emitir DH, tipo "PA", com a situação 

"IMB053", quando será exigido o preenchimento da aba "Centro de custos" com o código devido. 
 

Fonte: SIAFI Web. 

 

6.5 Bens Intangíveis 

 

É um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e 

gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.  

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da atividade 

pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisi-

ção ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e do mon-

tante acumulado de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo de sua vida útil por re-

dução ao valor recuperável. 

Os procedimentos detalhados quanto a avaliação dos bens das entidades públicas constam 

no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 (CPC-04), também podem ser consultados o Manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP 8ª Ed) e a Macrofunção SIAFI nº 020345.  

Os gastos subsequentes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adqui-

ridos separadamente e reconhecidos como ativo intangível, devem ser reconhecidos da seguinte 

forma: 

a. Gastos de pesquisa: como variação patrimonial diminutiva (VPD) quando incorridos; 

b. Gastos de desenvolvimento que não atendem aos critérios de reconhecimento: como 

variação patrimonial diminutiva (VPD) quando incorridos; e 

c. Gastos de desenvolvimento em conformidade com referidos critérios de reconheci-

mento: adicionados ao valor contábil do projeto de pesquisa ou desenvolvimento em andamento 

adquirido. 

As principais contas existentes no Plano de Contas da União de uso das UG do Comando do 

Exército para classificação dos bens intangíveis são: 
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CONTA DESCRIÇÃO 

1.2.4.1.1.01.01 Softwares - Vida Útil Definida 

1.2.4.1.1.02.01 Softwares - Vida Útil Indefinida 

1.2.4.2.1.01.01 Marcas e Patentes Industriais - Vida Útil Definida 

1.2.4.2.1.02.01 Marcas e Patentes Industriais - Vida Útil Indefinida 

 

Caso sejam adquiridos bens intangíveis que não estejam listados acima, consultar o plano 

de contas da União através do comando >CONCONTA no SIAFI “tela preta”. 

A lista de Natureza de Despesa (ND) relacionada a Intangíveis também pode ser consultada 

no SIAFI “tela preta” por meio do comando >CONNATSOF (Anexo A). 

Cabe esclarecer a diferença entre Imobilizado e Intangível, uma vez que alguns ativos in-

tangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como no caso de sof-

tware ou no de licença ou patente.  

Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como 

ativo imobilizado ou como ativo intangível, a entidade avalia qual elemento é mais significativo. 

Abaixo seguem algumas situações a título exemplificativo: 

a. Um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não funciona 

sem esse software específico é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado 

como ativo imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o 

software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. 

b. se adquiriu um software que não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve 

ser registrado contabilmente como ativo intangível. (Ex: antivírus, aplicativos diversos.). Se o sof-

tware é de base (quando não é um aplicativo insaturável, ele é programado no dia da sua fabricação) 

ou software de aplicação (programas que são normalmente instalados no computador), os mesmos 

deverão ser classificados de acordo com a forma da qual ele foi adquirido; 

c. se for adquirido software de uma empresa já pronto, deverá ser classificado como ND 

449039, 10 – aquisição software de base e de aplicação – bens intangíveis. Na inclusão do docu-

mento de aquisição usar a classe patrimonial 11 e grupo patrimonial 01; 

d. se o software foi desenvolvido pela Unidade Orçamentária e para isso foi contratado mão 

de obra terceirizada para desenvolver o software a classificação de despesas deve ser 449037, 00– 

Desenvolvimento de software de base ou de aplicação. Na inclusão do documento de aquisição usar 

a classe patrimonial 11 e grupo patrimonial 02. 

O software, ou programa de informática, deve ser controlado individualmente, por possuir 

caráter permanente, e a sua classificação contábil será ativo intangível. Incluem-se nesse conceito 

os antivírus e os aplicativos diversos. Todavia, quando o programa for destinado a máquina-ferra-

menta, ou quando for do tipo OEM incluso, será incorporado a máquina de origem, e considerado 
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como ativo tangível, imobilizado. 

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu a tese de que o software é 

serviço, quando desenvolvido por encomenda direta do adquirente/consumidor; e é mercadoria, 

quando desenvolvido para ser vendido em série (software de prateleira) por meio de contrato de 

adesão. 

Desta forma, a aquisição de software de prateleira (office, windows), elaborado para co-

mercialização genérica, é tratada como uma aquisição de mercadoria (não deve ser tratado como 

infungível). Também não deve ser confundido um possível pagamento mensal de licenças de uso 

(mensalidade), que deverá ser tratado como serviço prestado. 

A única diferença será com relação a classificação no patrimônio, sendo classificado como 

imobilizado, caso seja inerente e essencial para o funcionamento do computador (como o sistema 

operacional), ou intangível, no caso dos demais (antivírus, aplicativos diversos etc). 

 

6.5.1 Entrada de Intangíveis 

 

a. Despesas com aquisição de Bens Intangíveis – DSP216  

Quando da aquisição de bem intangível, seja por ND 449139 (marcas e patentes) ou ND 

449036 (software), a UG deverá liquidar a despesa com a situação DSP216 - Despesas com Aquisição 

de Bens Intangíveis - Com Favorecido Diferente da NE, utilizando o Documento Hábil NP. 

O operador deverá preencher os itens na aba Dados Básicos, atentando-se para: 

1) Código do credor: Favorecido; 

2) Data de Emissão Contábil: data do lançamento; 

3) Valor do Documento: valor total; 

4) Doc referência: Fatura; 

5) Processo: descrever o número; 

6) Observação: colocar o máximo possível de informações sobre o lançamento que está 

sendo efetuado, como por exemplo, o tipo de movimentação que está sendo realizada, o docu-

mento que deu origem ao fato, o Boletim Interno, entre outros; e 

7) Salvar dados básicos. 
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Fonte: SIAFI Web. 

Na aba Principal com Orçamento, o operador deverá atenta-se para preencher: 

1) Situação: DSP216; 

2) Valor do Documento: valor total; 

3) Número do empenho: AAAANEXXXXXX; 

4) UG do empenho: 16XXXX; 

5) Subitem: XX; 

6) Inscrição Genérica de Bens Intangíveis: inscrição criada pela UG para o intangível (adiante 

será apresentado o passo a passo para criação da Inscrição genérica); 

7) Bem intangíveis: 12.411.XX.01 (02 - com vida útil indefinida ou 01 - com vida útil defi-

nida); e 

8) Contas a pagar: 21.3XX.04.00. 

Fonte: SIAFI Web.  

Para Inclusão de Inscrição Genérica, contendo 9 dígitos, para identificar o bem intangível, 

o operador deverá acessar o SIAFI “tela Preta” e digitar o comando > ATUGENER.  

Na composição da inscrição deverá conter as seguintes informações: IS, Indicando ser um 
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software, ou MP, Indicando ser uma marca ou patente, e mais 7 dígitos alfanuméricos, escolhidos 

pela UG, para identificar o bem intangível.  

Por determinação da D Cont, as contas que representam software e marcas e patentes não 

podem mais conter CNPJ da empresa que foi feita a aquisição ou CODUG. Caso a UG necessite fazer 

a mudança de conta corrente para a inscrição genérica, deverá utilizar documento NL com o evento 

540085, conforme abaixo: 

Fonte: SIAFI. 

 

b. Recebimento de bens intangíveis por doação – INT016  

Para realização desse procedimento, a UG deverá efetuar todos os procedimentos adminis-

trativos de doação e seus respectivos Termos (TRD). 

O operador deverá inserir um Documento Hábil PA, preencher a aba Dados Básicos aten-

tando-se para o código credor ser a Unidade, Órgão ou CNPJ/CPF de quem está efetuando a doação. 

Em seguida atentar-se para os seguintes campos da aba Outros Lançamentos:  

1) Situação: INT016; 

2) CNPJ, UG ou IG: Inscrição genérica; e 

3) Conta de intangível: 1.2.4.1.1.01.01. 

Fonte: SIAFI Web. 
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6.5.2 Movimentação de Intangíveis 

a. Reclassificação de Imobilizado para Intangível – Softwares – INT022 (sem conta cor-

rente) 

Caso a UG verifique que houve erro de classificação de um bem que é classificado como 

Intangível e tenha sido registrado no Imobilizado, deverá ser feita a reclassificação do bem com a 

situação INT022. 

Para tanto, o operador após preencher a aba Dados Básicos, preencherá a aba Outros Lan-

çamentos, atentando-se para:  

1) Situação: INT022; 

2) Inscrição Genérica de Bens Intangíveis: inscrição criada pela UG para o intangível; 

3) Bem intangíveis: 1.2.4.1.1.XX.XX; 

4) Bens Móveis: 1.2.3.1.X.XX.XX – Conta a ser estornada; e 

5) Valor: valor líquido do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

b. Reclassificação de Imobilizado para Intangíveis – Softwares – INT025 

O operador deverá inserir um documento hábil do tipo PA, preenchendo a aba Dados Bási-

cos e na sequência a aba Outros lançamentos, atentando-se para: 

1) Situação: INT025; 

2) Inscrição genérica: ISXXXXX; 

3) Conta de intangível: 1.2.4.1.1.01.01; e 

4) Bens móveis: conta do bem distribuído. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

c. Reclassificação de Intangível (software) para Bens Móveis – INT018  

Caso a UG verifique que houve erro de classificação de um bem que é classificado como 

Imobilizado e tenha sido registrado no Intangível, deverá ser feita a reclassificação do bem com a 

situação INT018. 

Para tanto, o operador após preencher a aba Dados Básicos, preencherá a aba Outros Lan-

çamentos, atentando-se para: 

1) Situação: INT018; 

2) Bens Móveis: 1.2.3.1.X.XX.XX; 

3) Bem intangíveis: 1.2.X.X.X.XX.XX - Conta a ser estornada; e 

4) Valor: valor líquido do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

d. Reclassificação entre bens intangíveis – INT032 

Para reclassificar o ativo intangível entre as contas de vida útil definida e vida útil indefinida 

deve-se fazer documento PA com a Situação INT032: 
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 Fonte: SIAFI Web. 

 

6.5.3 Baixa de Intangíveis 

a. Baixa de bens intangíveis de vida útil indefinida – INT026  

Para realização desse procedimento, a UG deverá efetuar todos os procedimentos adminis-

trativos de baixa e o operador deverá inserir um Documento Hábil PA com a situação INT026. Esta 

situação serve para todas as contas de ativos intangíveis. 

Após preencher a aba Dados Básicos, o operador preencherá a aba Outros Lançamentos, 

atentando-se para: 

1) Situação: INT026; 

2) Inscrição Genérica de Bens Intangíveis: inscrição criada pela UG para o intangível; 

3) Bem intangíveis: 1.2.4.1.1.02.01; 

4) VPD de baixa: 3.6.X.X.01.00* – Desincorporação de ativos. 

*Obs.: XX = 23 - Perdas com Alienação de Softwares; 32 - Perdas Involuntárias com Softwa-

res; ou 50 - Desincorporação de Ativos.   

Fonte: SIAFI Web. 
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b. Baixa de bens intangíveis de vida útil definida  

O operador deverá inserir um Documento Hábil PA e, após preencher a aba Dados Básicos, 

deverá preencher a aba Outros lançamentos em 2 (dois) passos: 

 

- 1º passo: 

1) Situação: INT010 - Apuração do Valor Contábil Líquido do Bem Intangível - Softwares 

C002 (esta situação deverá ser utilizada apenas para as baixas de softwares.); 

2) Inscrição Genérica de Bens Intangíveis: inscrição criada pela UG para o intangível; 

3) Bem intangíveis: 1.2.4.1.1.01.01; 

4) Amortização ou redução do valor recuperável: conta de amortização 1.2.4.8.1.0.1.0.0; e 

5) Valor: Valor da amortização acumulada do bem. 

Para apurar o valor contábil líquido de Marcas e Patentes os passos serão os mesmos, po-

rém a Situação a ser utilizada será INT011 (MARCAS C/C 002) e/ou INT012 (MARCAS C/C 008). 

Fonte: SIAFI Web. 

 

- 2º Passo: 

1) Situação: INT028 - Baixa de Bens Intangíveis de Vida Útil Definida por Desuso ou Obso-

lescência; e 

2) Valor: Valor líquido do software. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

6.6 Bens Imóveis 

 

A Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) orienta, coordena, controla 

e assessora, administrativa, técnica, jurídica e especializadamente, as atividades relacionadas com 

os imóveis jurisdicionados ou administrados pelo Comando do Exército, no que tange à legislação, 

normatização, entre outros correlatos. 

Os procedimentos e requisitos gerais para mensuração, atualização, reavaliação e depreci-

ação dos bens imóveis da União, autarquias, e fundações públicas federais, estão disciplinados na 

Portaria Conjunta nº 703, de 10 DEZ 14, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia. 

O Exército Brasileiro administra bens que são da União e recebe a sua jurisdição por ato 

formal da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), por intermédio das Superintendências do Patri-

mônio da União nos Estados e no Distrito Federal (SPU/UF). As Regiões Militares possuem uma Se-

ção de Patrimônio Regional que formaliza estes atos. 

A RM entrega os imóveis à responsabilidade das diversas OM. Quando um mesmo imóvel 

vier a ser ocupado, simultaneamente, por mais de uma OM, a RM define os limites de cada uma 

delas sem que haja superposição de área de responsabilidade. (art. 7º e 8º da IR 50-13).  

No Exército Brasileiro, considera-se um imóvel regularizado quando este possui os docu-

mentos básicos que comprovam o domínio, a propriedade e a jurisdição ao Exército: Título de Trans-

missão (TT), Título de Propriedade (TP) e Termo de Entrega e Recebimento (TER). 

São documentos complementares os que contenham dados necessários ao domínio do 

imóvel ou defesa da posse, para o acompanhamento de sua administração: TER RM/OM, TRA, Ficha 

Cadastral de Próprio Nacional Residencial (PNR), Registro Histórico do Imóvel, Ficha Patrimonial, 

Planta do imóvel e Termo de exame (recebimento e entrega de obras TEREO). 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
115 

 

 

 

O Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) faz a gerência 

da utilização dos imóveis da União, classificando-os como "Bens de Uso Especial. O Sistema é de 

responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com acesso pela internet e interligado 

ao SIAFI, automatizando os lançamentos contábeis e facilitando a elaboração do Balanço Patrimonial 

da União. 

O acesso ao SPIUnet pode ser feito pelo site: 

-http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp.  

Fonte: http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp 

 

Os imóveis de uso Especial da União devem ser cadastrados no SPIUnet gerando, assim, um 

Registro Imobiliário Patrimonial – RIP. 

No âmbito do Exército Brasileiro, a responsabilidade pelos dados inseridos no SPIUnet, bem 

como o controle do patrimônio imobiliário utilizado pelas UG, compete a RM de vinculação. 

Os bens imóveis sob a gestão do Exército devem estar registrados no SIAFI e evidenciados 

no balancete da RM ou do Grupamento de Engenharia na conta 1.2.3.2.1.01.XX (Imóveis de Uso 

Especial). 

Somente as RM e os Grupamentos de Engenharia deverão ter saldo na conta de Imóveis, 

excetuando-se apenas os casos de obras em execução indireta. Nestes casos a UG poderá possuir 

saldo nas contas 1.2.3.2.1.06.05, Estudos e Projetos, e posteriormente na conta 1.2.3.2.1.06.01, 

Obras em Andamento, até que obra seja finalizada.  

 

6.6.1 Obras em Andamento 

Obra de engenharia é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, re-

alizada por execução direta ou indireta: 

a. Execução direta (Art 6º, inciso VII da Lei 8.666/93) é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios; e 

http://spiunet.spu.planejamento.gov.br/Default.asp
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b. Execução indireta (Art 6º, inciso VIII da Lei 8.666/93) é aquela em que a Administração 

contrata recursos humanos, materiais e uma empresa privada para a consecução de obras, con-

forme sua necessidade.  

A liquidação da despesa por execução indireta dos serviços de engenharia deverá ser feita 

na conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento.  

Segundo a Portaria nº 073-Cmt Ex, de 27 FEV 03, IG 50-03, a execução das obras militares 

será de responsabilidade dos Órgãos de Execução de obras militares (OExec), Comissões Regionais 

de Obras (CRO) e os Serviços Regionais de Obras (SRO/RM), sob supervisão técnica e administrativa 

da Diretoria de Obras Militares (DOM), mediante aprovação do Departamento de Engenharia e 

Construção (DEC), cumprido todas as formalidades legais.  

A ocupação e/ou utilização de uma nova benfeitoria só será permitida após a formalização 

do Termo de Exame, Recebimento e Entrega da Obras (TEREO), feito por comissão nomeada pelo 

comandante da RM.  

A manutenção dos aquartelamentos, das residências e das instalações, são definidas em 

normas próprias, sendo executadas sob a responsabilidade das OM, com recursos específicos.  

A execução de uma obra traz reflexos no patrimônio da UG, sendo esta custeada por recur-

sos de investimentos da ND 449051, o material de consumo será classificado na ND 449030 e os 

serviços eventualmente contratados na ND 449039. Nos casos em que ocorrer pagamento de diá-

rias, os custos devem ser na ND 449015 e as despesas com deslocamentos e aluguéis de bens na ND 

449033. 

Movimentação no SIAFI 

Se a UG executa obras diretamente, que é executada normalmente pelos Batalhões de En-

genharia de Construção, na liquidação a UG deverá utilizar as contas 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em An-

damento e/ou 1.2.3.2.1.06.06 - Almoxarifado de inversões fixas, para registro do fato administrativo 

correspondente, pela situação “IMB069” 

Fonte: SIAFI Web. 

  

Ao finalizar a obra, os valores correspondentes serão baixados, pela situação “IMB027”, 

tendo em vista tratar-se de bem de uso comum do povo, não cabendo o registro de acréscimo pa-

trimonial no SPIUnet/SIAFI. 
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Fonte: SIAFI Web. 

Concluída as benfeitorias, obras e/ou reformas recomenda-se adotar os procedimentos 

prescritos na Portaria Conjunta nº 703, de 10 de dezembro de 2014 e na Macrofunção 020344 - Bens 

Imóveis, a seguir destacados: 

a. Na UG que executou o gasto com benfeitoria, obra e/ou reforma: 
 

1) Se o gasto não aumentar o valor do imóvel, ou de sua área construída a UG deverá 
baixar o valor registrado na conta contábil "12321.06.01 - Obras em andamento", por intermédio 
de Documento Hábil (DH) tipo "PA", com a situação IMB027, no SIAFI Web; ou 

 

Fonte: SIAFI Web. 
 
2) Se o gasto elevar o valor do imóvel ou de sua área construída a UG deverá transferir 

o saldo correspondente à Região Militar ou ao Grupamento de Engenharia, conforme o caso, por 

intermédio de DH tipo "PA", com a situação IMB048. A transferência do valor carregará a conta 

contábil na conta 1.2.3.2.1.99.05 - Bens Imóveis a Classificar, conta transitória. 

 

Fonte: SIAFI Web. 
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b. Na Região Militar ou Grupamento de Engenharia correspondente: 
 

1) Providenciar reavaliação do imóvel, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos se-
guintes casos, em conformidade com prescrito no §2º do Art. 4º da Portaria Conjunta nº 703, de 10 
de dezembro de 2014, e na macrofunção SIAFI 020344 - Bens Imóveis: 

 
a) Se o valor da benfeitoria, obra e/ou reforma realizada for igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) do valor líquido contábil do imóvel; ou  
 
b) Se houver alteração da área construída, independentemente do valor investido. 
 
2) Após o registro da reavaliação do imóvel no SPIUNET, o saldo correspondente aos 

gastos registrados na conta contábil "12321.99.05 - Bens imóveis a classificar", deverá ser baixado 
por intermédio de DH tipo "PA", com a situação IMB135 – Baixa de Imóveis em Andamento Após 
Registro no SPIUNET; ou 

 

Fonte: SIAFI Web. 
 
3) Caso o valor da benfeitoria, obra e/ou reforma realizada seja inferior a 20% (vinte 

por cento) do valor líquido contábil do imóvel deverá ser providenciada a baixa do saldo correspon-
dente por intermédio de DH tipo "PA", utilizando a situação IMB113 - Baixa de Imóveis em Anda-
mento para Posterior Registro no SPIUNET. 

 

Fonte: SIAFI Web. 

 
Cabe ressaltar que a reavaliação tratada no item anterior, conforme estabelecido no §3º, 

do Art. 4, da Portaria Conjunta nº 703, de 10 de dezembro de 2014, não se aplica: 
 

a. aos imóveis mensurados com base no valor de construção ou de reposição depreciada;e  
b. às alterações de área construída decorrentes de mera retificação. 

 

Para que sejam evitadas divergências, recomenda-se que a contabilização dos imóveis de 

uso especial (registrados no SIAFI, no grupo de contas 1.2.3.2.1.01.XX - bens de uso especial) ocorra 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
119 

 

 

 

unicamente por meio do SPIUnet. A incompatibilidade do saldo é motivo para registro da conformi-

dade contábil com o código 538 (Saldo De Bens Imóveis De Uso Especial Não Confere com o 

SPIUnet).  

Caso a UG tenha efetuado a classificação na conta Obras em andamento de forma equivo-

cada, o operador deverá utilizar a situação IMB054 para reclassificar. 

Fonte: SIAFI Web. 

Caso a RM tenha que atualizar o valor no imóvel no SPIUnet, é gerado um documento NL 

no SIAFI, que carrega a conta 8.9.9.9.1.24.02 – Controle Registro SPIUnet a Ratificar.  

Fonte: SIAFI. 

Quando isto ocorre, o valor fica pendente na Equação do CONDESAUD - 167 - Controle do 

Registro no SPIUnet a Ratificar, e a UG deverá ratificar os valores por intermédio da situação 

“IMB134”, até o último dia do fechamento do mês. A falta de regularização desse saldo é motivo 

para registro da conformidade contábil com o código 647 – Valores Pendentes SPIUnet a Classificar.  

6.6.2 Estudos e Projetos 

Os gastos com os estudos e projetos referentes aos bens imóveis serão classificados nas ND 

449015, 449033, 449039 ou 449051, sendo estes apropriados pela situação “DSP205” na conta 

1.2.3.2.1.06.05 – Estudos e Projetos.  

A conta 1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos - deverá possuir saldo apenas dos projetos que 

estão em fase de elaboração ou aguardando a conclusão da obra. Aqueles contratos cuja obra foi 

concluída devem ter o saldo baixado e incorporado no valor do imóvel, ou seja, transferido para a 

Região Militar (IMB048), que fará as devidas atualizações/registros no SPIUNET, quando for o caso.  
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Fonte: SIAFI Web. 

 

Caso haja a necessidade de transferir saldo da conta 1.2.3.2.1.06.05 para a conta 

1.2.3.2.1.06.01 (Obras em Andamento), seja por erro de classificação, seja por outro fato motivado, 

a reclassificação será feita por meio de Documento Hábil “PA” com a situação IMB181, conforme 

abaixo: 

 Fonte: SIAFI Web 

 

6.6.3 Criação de Inscrição Genérica 

Para criação da Inscrição Genérica IM (Imóveis) usar a transação >ATUGENER no SIAFI e 

deve ser observada a padronização a seguir: 

a. TIPO: IM 

b. CÓDIGO: os dois primeiros dígitos correspondem a Região Militar (Ex.: 01, 1ª RM); 

os dois dígitos seguintes (3º e 4º) transcrever uma das siglas: OC, OM, RC, PT ou RI (detalhamento a 

seguir); e os três dígitos finais são reservados para o número individualizado do Imóvel em 

construção em numeração sequencial; 

c. TÍTULO: especificar de forma reduzida o nome da obra a ser construída; e 

d. DESCRIÇÃO: detalhamento das especificações da obra. Caso haja Convênio 

deverá ser especificado. 

Para o Detalhamento do "CÓDIGO" no 3 e 4 dígito: 
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a. OC = "Obras de Cooperação" - obras decorrentes por meio de Termo de Execução 

Descentralizada, de recursos integrantes do SIAFI (Destaques); 

b. OM = "Obras Militares" - Obras decorrentes de recursos orçamentários do 

Comando do Exército, podendo ser gerenciadas pela DOM; 

c. PT = “Imóveis em Poder de Terceiros” – obras nas Cessões de Imóveis a Terceiros, 

respaldados por Termo de Comodato aprovado pela DPIMA; 

d. RC = Obras decorrentes de "Recursos de Convênios" - obras de Estados, 

Municípios etc, quando a SEF descentraliza o crédito e o concedente repassa o numerário; e 

e. RI = Obras Executadas com "Recursos Internos" – obras com recursos 

provisionados pelo Fundo do Exército. 

Os três dígitos finais são subdividas em 3 (três) tipos: 

a. Recursos financeiros captados pelas UG, necessitando apenas de crédito sem sub-

repasse (sequencial de numeração dentro da sigla RI com os dígitos iniciados com “2, 4, 6 ou 8”); 

b. Recursos gerenciados pelo DEC (sequência numérica iniciada com o número “9”); 

e 

c. Recursos autorizados pelo Cmt Ex (sequencial de numeração dentro da sigla RI 

com os dígitos iniciados com “1, 3, 5 ou 7”). 

Exemplos:  

a. Obra com recursos próprios da UG sediada na 1ªRM: IM01RI6XX; 

b. Obra com gerência pelo DEC em UG jurisdicionada a 1ª RM: IM01RI9XX; e 

c. Obras determinadas pelo Cmt Ex em UG sediada na 1ªRM: IM01RI3XX. 

A numeração iniciada com o número “0” (de 001 a 099), dentro da sigla RI, será 

constituída como Reserva do Fundo do Exército, a qual só será utilizada com autorização da SEF. 

 

6.7 Unificação Patrimonial 

 

A Unificação Patrimonial no SIAFI significa reunir na UG principal (160XXX) todos os bens 

existentes na OM.  

A UG deverá transferir por meio de documento ‘PA’, os saldos das contas de materiais da 

ug secundária (167XXX) para a UG primária (160XXX), imediatamente após a liquidação da despesa 

no SIAFI Web. 

Para tanto, o operador deve entrar no SIAFI Web e fazer a troca de unidade de 160XXX para 

167XXX, conforme exemplo abaixo, e executar os procedimentos adiante descritos. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

6.7.1 Materiais de consumo – ETQ027 (com c/c subitem)/ ETQ026 (sem c/c subitem) 

Situação para transferência de estoques entre UG ou dentro da mesma UG. 

O operador deve-se atentar na aba Dados Básicos: 

a. O código credor deve ser o da UG Primária; e 

b. Observação: informar que a movimentação refere-se a Unificação Patrimonial, bem 

como acrescentar o máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efetuado, 

como por exemplo, BI, Guia, NF e outros. 

O operador deve-se atentar na aba Outros Lançamentos: 

a. Situação: ETQ027; 

b. Conta de estoque transferidora: 1.1.5.6.1.01.00;  

c. Conta de estoque recebedora: 1.1.5.X.X.XX.XX; 

d. Subitem de despesa: XX; e 

e. Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

A ETQ026 deve ser utilizada para unificação patrimonial nos casos em que não haja subi-

tem/CC e para a unificação patrimonial da conta 1.1.5.8.1.XX.XX, exemplo: 11581.03.00 (materiais 

para doação). 
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6.7.2 Bens Móveis – IMB047 

Situação para transferência/doação de bens moveis sem colocar o bem em trânsito C/C 

007. 

O operador deve-se atentar na aba Dados Básicos: 

a. O código credor deve ser o da UG Primária; e 

b. Observação: informar que a movimentação refere-se a unificação patrimonial, bem como 

acrescentar o máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efetuado, como 

por exemplo, BI, Guia, NF e outros. 

O operador deve-se atentar na aba Outros Lançamentos: 

a. Situação: IMB047; 

b. Conta de Bens Móveis em Almoxarifado: 1.2.3.1.1.08.01 ou 1.2.3.1.1.08.02;  

c. Subitem de despesa: XX; e 

d. Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

A IMB046 deve ser utilizada para unificação patrimonial de bens móveis nos casos em que 

não haja subitem/cc. 

 

6.7.3 Bens Intangíveis – INT008 

Situação para transferências de bens intangíveis entre UG. 

O operador deve-se atentar na aba Dados Básicos: 

a. O código credor deve ser o da UG Primária; e 

b. Observação: informar que a movimentação refere-se a Unificação Patrimonial, bem 

como acrescentar o máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efetuado, 

como por exemplo, BI, Guia, NF e outros. 
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Fonte: SIAFI Web. 

O operador deve-se atentar na aba Outros Lançamentos: 

a. Situação: INT008; 

b. CNPJ, CPF, UG, IG ou 999: IG; 

c. Bens Intangíveis: 1.2.4.X.X.XX.00; e 

d. Valor: valor do bem. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

6.7.4 Bens Imóveis – IMB052 

Situação para transferências de bens imóveis entre UG C/C 008. 

As obras realizadas com recursos da UG secundária (167XXX), apropriados nas contas 

1.2.3.2.1.06.01- Obras em Andamento, 1.2.3.2.1.06.05- Estudos e Projetos, 1.2.3.2.1.06.06-Almoxa-

rifado de inversões fixas, devem ser transferidos para a gestão primária (160XXX), pela situação 

“IMB052”, executando a unificação patrimonial. 
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Fonte: SIAFI Web. 

Fonte: SIAFI Web. 

QUADRO RESUMO - UNIFICAÇÃO PATRIMONIAL 

CONTA SITUAÇÃO 

115X1.XX.XX ETQ027 

11581.XX.XX ETQ026 

12311.08.XX IMB047 

12321.XX.XX IMB052 

124XX.XX.XX INT008 

 

6.8 Depreciação/ Amortização (intangível) 

 

A rotina de depreciação/amortização deverá ser executada, impreterivelmente, até a data 

do encerramento do mês, sendo que o relatório de depreciação deverá ser gerado no SISCOFIS no 

1º dia útil do mês subsequente (após a última movimentação de estoques do mês a que se refere). 

A apropriação do saldo patrimonial a ser depreciado/amortizado, com base no Relatório de 

Apropriação da Depreciação de Imobilizado (RADI), deverá ser lançada, por meio de documento PA 

no SIAFI Web, observando o correto preenchimento da DATA DE EMISSÃO CONTÁBIL que deverá ser 

realizada com a data do último dia útil do mês a que se refere o relatório gerado. 

Mensalmente, após o lançamento da depreciação/amortização, o operador deve verificar 

se os valores registrados no RADI somados aos saldos das contas-correntes da conta 1.2.3.8.1.01.00/ 

1.2.4.8.1.01.00 totalizam o saldo do RSD.  
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Se o resultado ficar diferente devido a arredondamento, SISCOFIS utiliza 4 (quatro) casas 

decimais e o SIAFI 2 (duas), o agente deverá informar tal fato ao CGCFEx para que seja feita a orien-

tação quanto aos possíveis ajustes. Tais procedimentos visam verificar antecipadamente a compati-

bilização entre o relatório de apropriação da depreciação de imobilizados e a conta contábil 

1.2.3.8.1.01.00/1.2.4.8.1.01.00 (SIAFI) e evitar o lançamento de PA complementares. 

Caso haja divergência de valores, que não sejam de arredondamento, no confronto entre 

RADI, RSD e SIAFI, o operador deve buscar verificar se houve alguma inconsistência na inclusão e 

exclusão de fichas, verificar os lançamentos executados e, se for o caso, entrar em contato com o 

COLOG.  

Na inserção do documento PA para registro da depreciação, o operador deverá preencher 

a aba de Dados Básicos atentando-se para a data de emissão contábil, a qual deverá ser a data do 

último dia útil do mês a que se refere o relatório gerado. 

Na aba Outros Lançamentos deverá incluir: 

a. Situação: IMB070 (Apropriação da depreciação de imobilizado); 

b. Normal/Estorno: Normal; 

c. Bem Móveis de Referência: 1.2.3.1.X.XX.XX (para cada conta que está sendo depreciada, 

deve-se incluir uma situação IMB070); e 

d. Valor: baseado no RADI; 

Na aba Centro de Custos o operador deverá selecionar o documento e inserir o centro de 

custos que será Suporte e/ou Finalístico. 

Após a inserção do Centro de Custos, confirmar as informações e clicar em “Verificar Con-

sistência” para se certificar que o lançamento está correto. Por último, registrar o lançamento. 
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Fonte: SIAFI Web. 

 

Fonte: SIAFI Web. 

O código SIORG e o da UG Beneficiada podem ser consultados no Caderno de Orientação 

aos Agentes da Administração “Custos”. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAFI Web. 
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Para registro de AMORTIZAÇÃO, o operador deverá seguir as mesmas orientações acima, 

atentando-se para os campos:  

a. Situação: INT001 – Apropriação da Amortização dos Bens Intangíveis - do Exercício (para 

cada conta que está sendo amortizada, deve-se incluir uma situação INT001); 

b. Amortização Acumulada: 1.2.4.8.1.01.00; e 

c. Bem Intangível de Referência: 1.2.4.X.X.XX.XX. 

Fonte: SIAFI Web. 

O cancelamento do documento pode ocorrer a qualquer momento dentro do próprio exer-

cício financeiro.  

A cada PA registrado no SIAFI Web é gerado um registro contábil através de Nota de Sistema 

(NS) no SIAFI. Ao se fazer o registro orienta-se anotar o número da NS e o número do PA gerados, a 

fim de conferir a movimentação no SIAFI. Lembrando que a Conta do registro da depreciação/amor-

tização mensal de bens é a 1.2.3.8.1.01.00/1.2.4.8.1.01.00: 
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Fonte: SIAFI. 

Caso seja verificado algum erro dentro do exercício financeiro, para regularização o opera-

dor deverá usar a situação IMB070/INT001 na opção Estorno (esta opção trata somente quando o 

valor a ser cancelado seja menor que o DH de origem. Se for de exercícios anteriores, a situação a 

ser utilizada será a IMB099/INT023. 

Exemplos de contas que não devem ser depreciadas: 

CONTA DESCRIÇÃO 

1.2.3.1.1.04.02 Obras de arte 

1.2.3.1.1.07.03 Bens móveis em elaboração 

1.2.3.1.1.08.01 Estoque interno 

1.2.3.1.1.08.03 Bens móveis em manutenção 

1.2.3.1.1.08.04 Bens móveis em reparo 

1.2.3.1.1.08.05 Bens móveis inservíveis 

1.2.3.1.1.99.01 Bens móveis a alienar 

1.2.3.1.1.99.10 Material de Uso Duradouro 

 

Ressalta-se que a falta de lançamento contábil da depreciação/amortização no SIAFI moti-

vará o registro da conformidade contábil “com restrição”, códigos 316 e 642, conforme orientação 

da STN. 

 

6.9 Importação de Bens 

 

A Diretoria de Contabilidade padronizou a movimentação contábil patrimonial de bens im-

portados, em especial daquelas decorrentes das aquisições via Foreing Military Sales (FMS), tendo 

em vista o possível alongamento indesejável de saldos em determinadas contas, ao ser seguida a 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 1.1 

Gestão Patrimonial 
130 

 

 

 

sistemática descrita na Portaria n° 27-SEF, de 5 SET 14 (aprova as Instruções Reguladoras para Im-

portação e Exportação Direta de Bens e Serviços, no Âmbito do Exército – EB90-IR-03.002). 

Após análise da sistemática e das contas contábeis envolvidas, a D Cont exarou os esclare-

cimentos a seguir: 

a. o SIAFI tem a atribuição de descrever a real situação do Bem, e deverá estar análogo ao 

controle patrimonial do SISCOFIS. Desta forma, a sistemática descrita na Portaria - SEF nº 27, de 

2014, deve ser fielmente cumprida; 

b. as contas 11.311.09.00 (adiantamento a fornecedores) e 12.311.07.03 (adiantamento 

para inversão de bens móveis) não possuem restrição de saldo alongado; e 

c. o Órgão Importador (OI) poderá implementar procedimentos que agilizem a informação 

entre a DIEM/Ba Ap Log Ex e a CEBW, de acordo com os procedimentos descritos na Portaria SEF nº 

27/14. 

Assim, a D Cont elaborou os seguintes roteiros contábeis quanto à transferência patrimo-

nial de contrato de programa FMS com o governo Case dos Estados Unidos da América, conforme 

segue adiante. 

 

6.9.1 Material de consumo 

Neste caso, deve-se adotar o seguinte procedimento: 

a. CEBW registra pagamento antecipado na conta contábil 11.311.09.00 (Adiantamento a 

Fornecedores), documento NP com a Situação DSP137 - Adiantamento a Fornecedores para Aquisi-

ção de Materiais para Estoque); 

b. o fornecedor entrega os bens à Ba Ap Log Ex com o respectivo valor contábil; 

c. a Ba Ap Log Ex informa à CEBW o valor contábil recebido correspondente aos bens; 

d. a CEBW gera o envio do material utilizando o documento hábil PA com a situação ETQ079 

(TRANSF ESTOQUES C/C 002 ENTRE UG - P/IMP. EM ANDAMENTO, evento 54.1.202) para transferir 

o valor contábil dos materiais recebidos na conta contábil 11.311.09.00 (adiantamento a fornecedo-

res) da CEBW para a conta contábil 11.581.05.00 (importações em andamento) da Ba Ap Log Ex. Esta 

situação registra, também, valor nas contas contábeis 79.993.01.00 e 89.993.01.00 (importações de 

materiais) na Ba Ap Log Ex; 

e. a Ba Ap Log Ex gera o recebimento do material utilizando o documento hábil PA com a 

situação ETQ047 (ENTRADA EM ESTOQUE C/C 007 - BAIXA IMP. EM ANDAMENTO, evento 59.1.625) 

para transferir o valor dos bens recebidos da conta contábil 11.581.05.00 (importações em anda-

mento) para a conta contábil 11.581.02.01 (Materiais de consumo - estoque interno - destinado a 

distribuição), no subitem da Natureza da Despesa do Bem. No mesmo Documento Hábil, deverá 

utilizar a situação LDV075 (BAIXA DO CONTROLE DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO, evento 

54.1.287) para baixar o saldo das contas de controle 79.993.01.00 e 89.993.01.00 (importações de 
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materiais); 

f. caso a Ba Ap Log Ex transfira o bem direto para a UG, deverá utilizar o documento hábil 

PA, o código do credor com o CONUG da UG utilizando a situação ETQ010 (TRANSF ESTOQUES C/C 

007 ENTRE UG - EM TRÂNSITO NA UG QUE TRANSFERE, evento 59.1.410, para transferir o valor da 

conta contábil 11.581. 05.00 (importações em andamento) para a conta contábil 11.551.10.00 (ma-

teriais de consumo em trânsito). No mesmo Documento Hábil, deverá utilizar a situação LDV075 

(BAIXA DO CONTROLE DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO, evento 54.1.287) para baixar o saldo das 

contas de controle 79.993.01.00 e 89.993.01.00 (importações de materiais); e 

g. CEBW controla os valores pagos e os valores recebidos correspondentes aos bens. 

 

6.9.2 Material permanente 

Para material permanente, deve-se adotar o seguinte procedimento: 

a. CEBW registra o pagamento antecipado na conta contábil 12.311.07.03 (adiantamento 

para inversões em bens móveis); 

b. o fornecedor entrega os bens à Ba Ap Log Ex com o respectivo valor contábil; 

c. a Ba Ap Log Ex informa à CEBW o valor contábil recebido correspondente aos bens; 

d. a CEBW gera o PA com a situação IMB146 (REG. IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO NA UG 

FAVORECIDA, COM BAIXA DO BEM NA UG EMITENTE, evento 54.1.548) para transferir o valor dos 

bens recebidos da conta contábil 12.311.07.03  da CEBW para a conta contábil 12.311.07.02 (impor-

tações em andamento – bens móveis) na Ba Ap Log Ex. Esta situação registra, também, valor nas 

contas contábeis 79.993.02.00 e 89.993.02.00 (importações de bens) na Ba Ap Log Ex; 

e. a Ba Ap Log Ex recebe o saldo utilizando a situação IMB043 ou IMB096 (C/C007),(CON-

FIRMA O RECEBIMENTO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO, evento 

59.1.495/59.1.174) de acordo com o subitem da Natureza da Despesa do Bem. No mesmo Docu-

mento Hábil, deverá utilizar a situação LDV075 (BAIXA DO CONTROLE DE IMPORTAÇÕES EM ANDA-

MENTO, evento 54.1.287) para baixar o saldo das contas de controle 79.993.02.00 e 89.993.02.00 

(importações de bens); 

f. a Ba Ap Log Ex gera o PA com a situação IMB040 (TRANSFERÊNCIA DE BENS DO IMOBILI-

ZADO PARA OUTRA UG - EM TRÂNSITO, evento 59.1.409) para transferir o valor dos bens recebidos 

para a conta contábil 12.311.99.05 (bens móveis em trânsito) da UG destinatária No mesmo Docu-

mento Hábil, deverá utilizar a situação LDV075 (BAIXA DO CONTROLE DE IMPORTAÇÕES EM ANDA-

MENTO, evento 54.1.287) para baixar o saldo das contas de controle 79.993.02.00 e 89.993.02.00 

(importações de bens); 

g. a UG destinatária registra o bem no SISCOFIS e o apropria no SIAFI; 
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h. caso não seja transferido de imediato para a UG de destino, o bem deverá ser apropriado 

no estoque da Ba Ap Log Ex na conta contábil 12.311.08.02 (Estoque Distribuição); e 

i. a CEBW controla os valores pagos e os valores recebidos correspondentes aos bens. 

Fonte: SIAFI Web. 

 

6.9.3 Suprimento de Fundos aditâncias (investimento) e transferência de bem (IMB040) 

A CEBW concede Suprimentos de Fundos (SF) a agentes supridos das aditâncias militares 

brasileiras no exterior. Quando a despesa é enquadrada na GND 4 (investimento), os valores contá-

beis dos bens gerados são repassados ao EME para controle patrimonial. Na comprovação do SF, a 

CEBW classifica o bem na conta 12.311.07.02 (importações em andamento) e, em seguida, transfere 

o material: 

Fonte: SIAFI Web. 

O recebimento do material ocorre por meio da situação IMB039. 
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6.10 Despesa de Capital 

De acordo com a Macrofunção nº 020332 - Classificações Orçamentárias - classificam-se 

nessa categoria aquelas despesas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou 

serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital. Essas despesas ensejam o registro de incorporação de ativo imobi-

lizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 – investimentos e 

5 – inversões financeiras) ou o registro de desincorporação de um passivo (no caso do grupo de 

despesa 6 – amortização da dívida). 

A padronização de procedimentos relativos à contabilização das despesas de capital, pro-

cesso de rateio de custos indiretos e demais orientações básicas relativas à movimentação patrimo-

nial para os casos de aquisição de um bem principal, de um bem componente e de uma contratação 

de serviços podem ser consultadas na Orientação Técnica nº 02 – Emprego de Recursos para Reali-

zação de Despesa de Capital, de 17 de outubro de 2019, da SEF. 

As despesas de capital ensejam o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível 

ou investimento. Dessa forma, as despesas de capital deverão ser incorporadas a um ativo, seja na 

UG executora do gasto ou na UG que desfrutará de benefícios futuros relacionados ao bem adqui-

rido/produzido. 

Neste caderno, serão destacados os procedimentos patrimoniais para apropriação das des-

pesas com materiais. 

O controle patrimonial ocorrerá por meio do registro adequado de todos os bens móveis 

sob a responsabilidade do gestor. Os valores dos gastos diretos poderão ser controlados individual-

mente durante todo o processo de produção do bem e, posteriormente, agregados ao valor original 

do Material de Emprego Militar (MEM).  

Quanto aos gastos indiretos, poderão ser contabilizados na conta contábil 12311.07.01 

(Bens Móveis em Elaboração) para rateio e incorporação ao bem principal, conforme diretriz do 

gerente do projeto e como prescrito no item 7 da Orientação Técnica Normativa nº 02-SEF. 

Para fins de controle dos bens, tanto no SIAFI quanto no SISCOFIS, as UG deverão adotar os 

procedimentos a seguir detalhados. 

 

6.10.1 Aquisição no Exterior 

A Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW) executa a despesa ao registrar o 

pagamento antecipado na conta contábil 12311.07.03 (Adiantamento para Inversões de Bens Mó-

veis). 

Após a certificação da entrega do bem, a CEBW emite um DH, tipo PA, utilizando a situação 
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IMB146, que visa à reclassificação do valor do bem da conta contábil 12311.07.03 (Adiantamento 

para Inversões de Bens Móveis), da CEBW, para a conta 12311.07.02 (Importações em Andamento 

– Bens Móveis) da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex). 

Ao receber o material, a Ba Ap Log Ex realizará a confirmação por meio da emissão de um 

DH, tipo PA, utilizando a situação IMB096, apropriando o bem na conta 12311.08.xx (Estoque In-

terno ou Estoque de Distribuição). A Ba Ap Log Ex deverá incluir, no mesmo DH, a situação LDV075 

para fins de efetuar a baixa das contas de controle de Importações de Bens (79993.02.00 e 

89993.02.00). 

Para a realização de possíveis transferências do bem, a Ba Ap Log Ex deverá emitir um DH, 

tipo PA, utilizando a situação IMB038. 

Os bens deverão ser transferidos com seus respectivos valores contábeis. A partir daí a UG 

destinatária efetuará a apropriação no SIAFI e o respectivo registro no SISCOFIS. Para tanto, deverá 

observar o seguinte: 

a. Bem Principal 

1) Caso o saldo contábil transite pela Ba Ap Log Ex ou outra UG e o material seja relativo a 

Projeto Estratégico do Exército (PEE), a UG destinatária receberá o bem por meio da emissão de DH, 

tipo PA, situação IMB039 indicando a conta contábil 12311.08.01 (Estoque Interno), e informando o 

subitem da despesa.  

Os materiais relativos aos PEE devem transitar pela conta contábil 12311.07.01 (Bens Mó-

veis em Elaboração) com sua respectiva IG. Para tanto, a UG deverá reclassificar o saldo da conta 

contábil 12311.08.xx (Estoque Interno ou Estoque de Distribuição) para a conta 12311.07.01 (Bens 

Móveis em Elaboração), com a IG correspondente, por meio de Nota de Lançamento (NL), utilizando 

o Evento 540441.  

Poderá realizar a distribuição interna do bem para a conta contábil 12311.xx.yy (Bens em 

Uso), por meio de DH, tipo PA, situação IMB063 e efetuar a entrada do material no SISCOFIS. 

2) Se a aquisição não estiver relacionada a PEE, a UG destinatária receberá o bem por meio 

da emissão de DH, tipo PA, situação IMB039 indicando a conta contábil 12311.08.01(Estoque In-

terno) e registrará o material no SISCOFIS. Posteriormente, quando da distribuição do bem, emitirá 

um DH, tipo PA, situação IMB050, indicando a conta contábil 12311.xx.yy (Bens em Uso) e realizará 

a movimentação correspondente no SISCOFIS. 

3) Caso a UG destinatária receba os bens e os respectivos valores patrimoniais diretamente 

da CEBW, por meio da conta contábil 1231107.02 (Importações em Andamento – Bens Móveis), 

deverá emitir DH, tipo PA, com a situação IMB127, registrando o saldo na conta 12311.07.01 (Bens 

Móveis em Elaboração), na IG correspondente. Em seguida, no mesmo DH, a UG realizará a baixa 

das contas de controle de importações em andamento, utilizando a situação LDV075. 

Quando da reclassificação para a conta contábil 12311.xx.yy (Bens em Uso), emitirá um DH, 
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tipo PA, situação IMB063 e efetuará a entrada do material no SISCOFIS. 

b. Bem Componente 

1) Se o gerente do projeto optar por controlar o bem individualmente no SISCOFIS, ou seja, 

se não houver necessidade de ter seu valor agregado ao bem principal, poderá ser apropriado como 

se bem principal fosse. 

2) Caso o bem transite pela Ba Ap Log Ex ou outra UG e seja destinado à manutenção, rea-

dequação ou modernização de um bem principal, a UG responsável por esse procedimento, ao re-

ceber o material, emitirá um DH, tipo PA, com a situação IMB039, contabilizando essa entrada na 

conta contábil 12311.08.01 (Estoque Interno). Em seguida, reclassificará para a conta 12311.07.04 

(Almoxarifado para Inversões Fixas), por meio da situação IMB050 e realizará o registro correspon-

dente no SISCOFIS. 

3) Entretanto, se a UG destinatária receber esses bens e os respectivos valores patrimoniais 

diretamente da CEBW, por meio da conta contábil 1231107.02, deverá emitir DH, tipo PA, com a 

situação IMB127, registrando o saldo na conta 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração), na IG 

correspondente. No mesmo DH, a UG realizará a baixa das contas de controle de importações em 

andamento, inserindo a situação LDV075. 

4) Em seguida, a UG deverá emitir um DH, tipo PA, situação IMB063, para efetuar a reclas-

sificação da conta contábil 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração) para a conta 12311.07.04 (Al-

moxarifado para Inversões Fixas) e realizar os registros correspondentes no SISCOFIS. 

5) Após a entrada do material na linha de produção, o valor correspondente deverá ser 

transferido da conta contábil 12311.07.04 para a conta 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração), 

por intermédio da emissão de NL, com o Evento 580767, indicando a IG estabelecida pelo gerente 

do projeto; e 

6) No final do processo, o valor total do gasto realizado deverá ser reclassificado para a 

conta contábil 12311.08.02 (Estoque de Distribuição). Para tanto, deverá ser emitido um DH, tipo 

PA, com a situação IMB064, permanecendo na referida conta contábil até que ocorra a distribuição 

do bem. 

 

6.10.2 Aquisição Nacional 

a. Bem Principal 

A apropriação das despesas relativas aos PEE será realizada por meio de DH, tipo Nota de 

Pagamento (NP), situação DSP235, sendo registrada na conta contábil 12311.07.01 (Bens Móveis em 

Elaboração), na IG correspondente ao projeto. Em seguida, esse saldo deverá ser reclassificado, por 

meio de um DH, tipo PA para a conta contábil 12311.08.02 (Estoque de Distribuição), com a situação 

IMB064, ou para a conta 12311.xx.yy (Bens em Uso), por intermédio da situação IMB063. 

Se a despesa não estiver relacionada a PEE, a UG emitirá um DH, tipo NP, situação DSP201 
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e contabilizará o bem na conta contábil 12311.08.02 (Bens Móveis a Distribuir), caso o material deva 

ser distribuído para a UG destinatária. Do contrário, deverá contabilizar na conta 12311.08.01 (Es-

toque Interno).  

b. Bem Componente 

A despesa deverá ser apropriada por meio de um DH, tipo NP, situação DSP235 e classifi-

cada na conta contábil 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração), com IG correspondente ao PEE. 

Caso a UG necessite distribuir esses bens para outras UG, deverá reclassificar o saldo cor-

respondente, da conta contábil 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração) para a conta 12311.08.02 

(Estoque para Distribuição), emitindo um DH, tipo PA, situação IMB064. Em seguida, realizar a trans-

ferência por meio de um DH, tipo PA, situação IMB038. 

A UG destinatária, por sua vez, receberá o bem por meio de DH, tipo PA, situação IMB039, 

classificando-o na conta contábil 12311.08.01 (Estoque Interno). A seguir, realizará a reclassificação 

contábil para a conta contábil 12311.07.04 (Almoxarifado de Inversões Fixas), com a situação 

IMB050. Ato contínuo efetuará o registro do bem no SISCOFIS. 

Após a utilização dos materiais classificados na conta contábil 12311.07.04 (Almoxarifado 

de Inversões Fixas), a UG deverá dar saída desses bens no SISCOFIS e reclassificar os respectivos 

valores na conta 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração), por meio de NL, Evento 580767, com a 

IG correspondente ao projeto. Posteriormente, esse saldo será agregado aos demais gastos ratea-

dos, a fim de compor o valor do bem principal. 

Estando o bem nas condições de uso pretendida, deverá ter seu valor reclassificado da 

conta contábil 12311.07.01 (Bens Móveis em Elaboração) para a conta 12311.08.02 (Estoque de Dis-

tribuição), por meio de DH, tipo PA, situação IMB064 e ter seu registro efetivado no SISCOFIS.  

A reclassificação da conta contábil 12311.08.02 para a conta 12311.XX.YY (Bens em Uso) 

será realizada por meio de DH, tipo PA, situação IMB050, se o bem for permanecer na própria UG.  

 

6.11 Unidade Gestora com autonomia parcial específica para fins de controle patrimonial] 

  

A Nota Técnica nº 02/2021 – Sec Cont/D Cont, de 27 AGO 21, apresenta os procedimentos 

técnicos contábeis visando à implementação de Unidade Gestora (UG) com autonomia parcial espe-

cífica para fins de controle patrimonial, que será responsável pela gestão exclusiva dos bens móveis 

e estoques sob sua responsabilidade e estará vinculada a uma UG com autonomia plena, para fins 

de realização da execução orçamentária e financeira. 

Neste Caderno será abordado apenas os procedimentos contábeis, cabendo a leitura na 

íntegra da Nota Técnica nº 02/2021 – Sec Cont/D Cont, disponível na intranet da D Cont. 
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A implementação do processo de transformação em UG com autonomia parcial específica 

para fins de controle patrimonial poderá ocorrer das seguintes formas: cassação parcial de autono-

mia ou concessão parcial de autonomia. 

a. Quando a OM com autonomia plena perder as atribuições relativas à execução orçamen-

tária e financeira e permanecer com autonomia parcial específica para fins de controle patrimonial 

serão adotados os seguintes procedimentos: 

1) A UG deverá ter seus saldos contábeis parcialmente transferidos à UG com autonomia 

plena, permanecendo apenas com o saldo das contas contábeis relacionadas ao estoque, aos bens 

móveis e ao intangível. 

2) Nesse caso a transferência de saldos deverá ser realizada pelo Centro de Gestão, Conta-

bilidade e Finanças do Exército (CGCFEx) de apoio, por meio da transação "NSSALDO", cujo favore-

cido será a UG com autonomia plena que a UG com autonomia parcial estará vinculada para fins 

orçamentários e financeiros. 

3) Os saldos relativos à “Programação Financeira Solicitada” não poderão ser transferidos 

à UG com autonomia plena. Nesse caso, o gestor da UG que teve as competências de gestão orça-

mentária e financeira cassadas, deverá cancelar os saldos solicitados por Programação Financeira 

(PF) no módulo “Contas a Pagar e a Receber” (CPR), do SIAFI Web. 

4) A execução da transação “NSSALDO” proporcionará a baixa dos saldos respectivos da UG 

com autonomia parcial e a incorporação desses saldos na UG com autonomia parcial: 

a) "D" - para debitar as parcelas dos saldos credores na UG de origem; e 

b) “C” - para creditar as parcelas dos saldos devedores na UG de origem. 

5) A contrapartida contábil será efetuada de forma automática pelo sistema. 

6) A UG com autonomia parcial, específica para fins de controle patrimonial, deverá ter seu 

domicílio bancário excluído e os parâmetros dos códigos de Guia de Recolhimento da União (GRU) 

alterados. 

7) Os saldos eventualmente gerados após esse processo deverão ser transferidos, pelos 

respectivos CGCFEx, por meio da transação “NSSALDO”. 

8) Previamente à solicitação de transferência, a UG que está perdendo autonomia deverá 

conferir se: 

a) todos os compromissos financeiros pendentes possuem saldo de empenho (inclusive res-

tos a pagar) que possibilitem a realização dos mesmos. Caso contrário, deverão ser baixados; 
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b) todos os compromissos pendentes estão na condição de “Realizáveis” (“PRÉ-DOCS” pre-

enchidos) no exercício atual e nos cinco exercícios anteriores. Caso haja compromissos pendentes 

de “PRÉ-DOCS”, estes deverão ser preenchidos; 

c) existem Ordens de Pagamento (OP) pendentes de assinatura ou assinadas sem a geração 

da Ordem Bancária (OB) correspondente, com fulcro na consulta “Gerenciar Ordens de Pagamento” 

(GEROP), no SIAFI Web. Se positivo, deverá ser regularizada, seja pela emissão da OB ou pelo can-

celamento da OP pendente; e 

d) o campo “CONTADOR” está preenchido no cadastro da UG, por meio da transação “CO-

NUG”. Caso contrário, o CGCFEx de apoio deverá preencher. 

9) Após essa verificação, a UG que perdeu autonomia deverá solicitar ao CGCFEx que realize 

a transferência dos saldos das contas contábeis relativas à execução orçamentária e financeira. 

10) Todos os compromissos relativos aos saldos das contas remanejadas por meio da opção 

“N” (transferir on-line), no “GERCOMP”, deverão ser transferidos. 

b. No caso de concessão de autonomia parcial, específica para fins de controle patrimonial, 

para uma OM sem autonomia administrativa, gestões deverão ser realizadas para que o CGCFEx de 

apoio transfira os saldos patrimoniais por meio de NSSALDO, ou para que UG com autonomia plena 

realize, em caráter excepcional, a transferência patrimonial por meio do SIAFI Web. 

1) A UG com autonomia plena deverá dar conhecimento ao CGCFEx, previamente à execu-

ção, sobre a forma de transferência patrimonial a ser adotada. 

2) A transferência de saldos, por meio da transação "NSSALDO", deverá ser realizada pelo 

Centro (CGCFEx de apoio) conforme as informações prestadas pela UG com autonomia plena. 

3) Os bens deverão ser transferidos com base no valor líquido contábil. 

4) Se adotada a transferência por meio do SIAFI Web, deverão ser observados os procedi-

mentos prescritos no Caderno de Orientações aos Agentes da Administração – Gestão Patrimonial 

1.1, disponível na intranet da D Cont. 

5) Previamente ao processo de transferência por meio do SIAFI Web, atenção especial de-

verá ser dispensada para os bens: 

a) que estão em manutenção fora da UG e/ou cedidos/comodato; 

b) em trânsito; 

c) inservíveis; e 

d) de uso duradouro. 
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6) No campo observação do Documento Hábil (DH), relativo à transferência, deverão cons-

tar todas as informações necessárias para classificação contábil adequada na UG com autonomia 

parcial.  

7) Havendo saldo de bens de uso duradouro, previamente à transferência, deverá ser re-

classificado para a conta contábil 12311.08.01 (Estoque Interno), no subitem 87, com conhecimento 

da UG de destino. 

8) Caso haja bens em trânsito à receber, destinado à UG com autonomia parcial, poderá ser 

adotado um dos seguintes procedimentos: 

a) a UG de origem estorna/cancela o lançamento contábil da transferência e emite novo 

DH, tendo como favorecido a UG com autonomia parcial; ou 

b) a UG com autonomia plena apropria o saldo correspondente e, ato contínuo, transfere à 

UG de destino. 

9) No que se refere às contas de controle (797X1.YY.00 e 897X1.YY.00) relativas aos mate-

riais em manutenção ou cedidos/comodato, deve ser observado o seguinte: 

a) A UG com autonomia parcial é proprietária do bem: 

- A UG com autonomia plena deverá baixar as contas de controle relativas aos bens de pro-

priedade da UG com autonomia parcial, por meio de DH, com a situação LDV027; e  

- A UG com autonomia parcial deverá registrar as contas de controle relativos aos bens de 

sua propriedade, por meio de DH, com a situação LDV026; 

b) A UG com autonomia parcial é detentora da posse do bem: 

- A UG com autonomia plena deverá baixar as contas de controle relativas aos bens em 

posse da UG com autonomia parcial, por meio de DH, com a situação LDV104; e  

- A UG com autonomia parcial deverá registrar as contas de controle relativos aos bens que 

estão em sua posse, por meio de DH, com a situação LDV103; 

c. O CGCFEx de vinculação deverá preencher o campo “CONTADOR” no cadastro da UG com 

autonomia parcial, nas duas Gestões (Tesouro e Fundo do Exército). 

d. Agentes que deverão compor o Rol de Responsáveis das UG com autonomia parcial, 

sendo: 

1) Ordenador de Despesas; 

2) Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão; 
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3) Fiscal Administrativo; e 

4) Almoxarife. 

e. Critérios de seleção da UG para vinculação da UG com autonomia parcial:  

1) Proximidade física; 

2) Operacionalidade; e 

3) Estrutura física e de pessoal da UG. 

f. Critérios para a concessão, ou não, de autonomia parcial para as OM:  

1) Estrutura de pessoal (segregação de funções); 

2) Estrutura física (mobiliário e equipamentos); e 

3) Estrutura de T.I. 

Sobre a prestação de contas das UG com autonomia parcial específica para fins de controle 

patrimonial, estas devem realizar a Reunião de Prestação de Contas Mensal, elaborar o RPCM, e 

encaminhá-lo os CGCFEx de apoio, abordando apenas os itens que envolvem as atividades patrimo-

niais da UG. 

 

6.12 Principais impropriedades cometidas no controle patrimonial 

 

A partir do levantamento das principais impropriedades verificadas pelos CGCFEx ao longo 

de anos de acompanhamento da execução patrimonial das UGA, seguem abaixo orientações pontu-

ais aos agentes e auxiliares da administração a fim de evitar a reincidência de erros: 

a. submeter, periodicamente, o inventário de bens em estoque, extraído por meio do SIS-

COFIS, aos Encarregados dos Depósitos para que estes, dentre outros, avaliem: 

- se as descrições dos materiais coincidem com a apresentação física; 

- as classificações atribuídas; 

- os materiais inalterados por longo período; 

- os materiais identificados com prazo de validade expirados; 

- os materiais semelhantes que possuem fichas diferentes, valores unitários discrepantes; 

e 

- as quantidades registradas.  

b. abrir Processo Administrativo para apurar as divergências quantitativas e qualitativas de 
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materiais entre o estoque físico e o estoque do SISCOFIS, a fim de embasar a regularização contábil 

dos bens nos sistemas SIAFI e SISCOFIS; 

c. efetuar as baixas no SISCOFIS dos bens de estoque por consumo diariamente quando da 

efetiva saída do estoque e, a partir de então, de forma tempestiva, o responsável pelos lançamentos 

no SIAFI, de posse do Boletim Administrativo semanal, registre a baixa por consumo; 

d. não utilizar planilhas confeccionadas pela própria OM para controle de material nos De-

pósitos em detrimento da utilização e atualização do SISCOFIS; 

e. realizar o cadastro inicial de material e a abertura de ficha no SISCOFIS, atentando-se 

para detalhar o máximo possível a descrição do item que está sendo incluído no SISCOFIS, tendo em 

vista a necessidade de controle e uma melhor identificação do material no estoque. Evitar descrições 

genéricas do tipo “detergente”, “copo descartável”, “sucos diversos”;  

f. realizar o cadastro inicial de material e a abertura de ficha no SISCOFIS, atentando-se para 

o campo “Unidade” da Ficha Geral de Material de Consumo, adotando o uso de unidade que seja 

compatível com a forma de distribuição no dia a dia, por exemplo, caneta esferográfica azul normal-

mente é distribuída por unidade, então seu cadastro deve ser realizado por unidade de medida “uni-

dade” em vez de “caixa”. Para isso, recomenda-se que seja utilizado a “calculadora SIMATEX” no 

SAG para o cálculo do valor unitário a ser registrado;  

g. atentar que somente após autorização do pedido pelo Fiscal Administrativo seja permi-

tida a retirada do material do Almoxarifado, providenciando para que todos os pedidos do SISCOFIS 

sejam impressos e assinados pelo responsável pela retirada e arquivados na Seção. Esta prática é 

importante aliada para uma gestão transparente e para o fortalecimento dos controles internos, 

minimizando o risco de dano ao erário; 

h. realizar descarga de bem móvel a partir da conta 12.311.08.05 (bens móveis inservíveis); 

i. realizar a inspeção do material carga da OM no mínimo duas vezes ao ano; 

j. realizar a designação de detentores de carga e a vinculação às dependências internas da 

OM relacionadas no SISCOFIS; 

k. observar a correção no cadastro de dependências no SISCOFIS; 

l. observar a segregação de função na operacionalização do SISCOFIS. A utilização do sis-

tema é mediante o cadastramento dos usuários, realizado pelo administrador, após regular desig-

nação e publicação em BI da UG, com a identificação individual do perfil de acesso; 

m. providenciar Termo de Responsabilidade dos encarregados de Depósito; 

n. acompanhar o material controlado que está aguardando autorização de descarga da RM 

ou do órgão gestor do material, a fim de realizar a baixa tempestiva no SIAFI e SISCOFIS quando da 
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homologação da descarga; 

o. atentar-se para a correta fundamentação dos atos administrativos nos Boletins; 

p. atentar-se para registrar no SISCOFIS e no SIAFI todos os bens móveis a reparar e/ou em 

processo de descarga, bem como recolhê-los ao almoxarifado; 

q. manter a compatibilidade de saldos entre o SISCOFIS e o SIAFI e entre o SISCOFIS e a 

existência física de material em estoque; 

r. atentar-se para a identificação dos bens móveis em uso (etiquetas do SISCOFIS); 

s. realizar a apropriação da depreciação/amortização mensal antes do fechamento do mês 

no SIAFI (>CONFECMES), atentando-se para a data de lançamento do PA para que não seja lançada 

no mês errado; 

t. atentar-se para realizar a liquidação de materiais de consumo na conta contábil de almo-

xarifado 11.561.01.00; 

u. realizar a unificação patrimonial imediatamente após a liquidação na UG 167XXX; 

v. atentar-se para não contabilizar bens móveis na conta 12.311.01.99 (OUTRAS máquinas, 

equipamentos e ferramentas), bem como no subitem 99; e 

x. acompanhar no SIAFI os saldos das contas de materiais em trânsito, a fim de realizar 

gestões em tempo hábil para evitar que o material ultrapasse o limite de 120 dias corridos em trân-

sito.   
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ANEXO A – NATUREZAS DE DESPESAS (ND) 
(>CONNATSOF) 

 
1. Material de Consumo 

ND (339030) + SUBITEM (00,01,02...) 

33903000 MATERIAL DE CONSUMO 

33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

33903002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 

33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 

33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 

33903005 EXPLOSIVOS E MUNICOES 

33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 

33903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 

33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO 

33903010 MATERIAL ODONTOLOGICO 

33903011 MATERIAL QUIMICO 

33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 

33903013 MATERIAL DE CACA E PESCA 

33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 

33903015 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 

33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 

33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 

33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 

33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 

33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 

33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 

33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 

33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 

33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 

33903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 
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33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 

33903029 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 

33903030 MATERIAL PARA COMUNICACOES 

33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 

33903032 SUPRIMENTO DE AVIACAO 

33903033 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL 

33903034 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES 

33903035 MATERIAL LABORATORIAL 

33903036 MATERIAL HOSPITALAR 

33903037 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO 

33903038 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO 

33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 

33903040 MATERIAL BIOLOGICO 

33903041 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA 

33903042 FERRAMENTAS 

33903043 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL 

33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 

33903045 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO 

33903046 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

33903048 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 

33903049 BILHETES DE PASSAGEM 

33903050 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 

33903051 DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL 

33903052 MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO 

33903053 MATERIAL METEOROLOGICO 

33903054 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS 

33903055 SELOS PARA CONTROLE FISCAL 

33903057 MATERIAL DE MARCACAO DA FAUNA SILVESTRE 

33903058 SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL 

33903059 MATERIAL PARA DIVULGACAO 

33903089 MATERIAL DE CONSUMO - REPARTICOES NO EXTERIOR 
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33903091 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 

33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 

33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (NÃO UTILIZAR O SUBITEM 99) 

 
2. Material Permanente 

ND (449052) + SUBITEM (00,01,02…) 

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

44905202 AERONAVES 

44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 

44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 

44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 

44905210 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES 

44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 

44905214 ARMAMENTOS 

44905218 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 

44905219 DISCOTECAS E FILMOTECAS 

44905220 EMBARCACOES 

44905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 

44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO 

44905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 

44905228 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 

44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 

44905232 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 

44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 

44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 

44905235 MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) 

44905236 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE  ESCRITORIO 

44905237 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 

44905238 MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA 

44905239 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 

44905240 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS 

44905241 EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES 
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44905242 MOBILIARIO EM GERAL 

44905243 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE 

44905244 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 

44905245 EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS 

44905246 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 

44905247 EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA 

44905248 VEICULOS DIVERSOS 

44905249 EQUIPAMENTO E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO 

44905250 VEICULOS FERROVIARIOS 

44905251 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 

44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 

44905253 CARROS DE COMBATE 

44905254 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS 

44905256 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES.DE PROTECAO AO VOO 

44905257 ACESSORIOS PARA VEICULOS 

44905258 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 

44905260 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 

44905283 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL 

44905284 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM 

44905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 

44905289 EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR.DE NAVIOS DA ESQUADRA 

44905290 INTEGR. DADOS ORGAOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI 

44905291 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 

44905296 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO 

44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (NÃO UTILIZAR O SUBITEM 99) 

 
3. Intangíveis 

(Macrofunção SIAFI nº 021130 – Despesas com TI) 

44903645 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – PESSOA JURÍDICA 

44904005 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PESSOA JURÍDICA 

44903645 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – PESSOA FÍSICA 

44903646 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES – PESSOA FÍSICA 
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44913946 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS 

33904007 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
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ANEXO B – PCASP SIAFI 
(>CONCONTA) 

 
1. Contas de Material Permanente 

12300.00.00 IMOBILIZADO 

12310.00.00 BENS MOVEIS 

12311.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO 

12311.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTA 

12311.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 

12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 

12311.01.03 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 

12311.01.04 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES 

12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 

12311.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

12311.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 

12311.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 

12311.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 

12311.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 

12311.01.11 EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS 

12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS 

12311.01.13 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 

12311.01.14 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS 

12311.01.15 EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO 

12311.01.16 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 

12311.01.17 EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA 

12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 

12311.01.19 EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL 

12311.01.20 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO 

12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 

12311.01.22 EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO 

12311.01.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL 

12311.01.24 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 
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12311.01.25 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 

12311.01.99 OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

12311.02.00 BENS DE INFORMATICA 

12311.02.01 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC 

12311.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS 

12311.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 

12311.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

12311.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 

12311.03.04 UTENSILIOS EM GERAL 

12311.04.00 MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICACAO 

12311.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 

12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 

12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 

12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 

12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 

12311.04.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS 

12311.04.99 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN 

12311.05.00 VEICULOS 

12311.05.01 VEICULOS EM GERAL 

12311.05.02 VEICULOS FERROVIARIOS 

12311.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 

12311.05.04 CARROS DE COMBATE 

12311.05.05 AERONAVES 

12311.05.06 EMBARCACOES 

12311.06.00 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO 

12311.07.00 BENS MOVEIS EM ANDAMENTO 

12311.07.01 = BENS MOVEIS EM ELABORACAO 

12311.07.02 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS 

12311.07.03 = ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS 

12311.07.04 ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS 

12311.08.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 
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12311.08.01 = ESTOQUE INTERNO 

12311.08.02 = ESTOQUE DE DISTRIBUICAO 

12311.08.03 = BENS MOVEIS A REPARAR 

12311.08.04 = BENS MOVEIS EM REPARO 

12311.08.05 = BENS MOVEIS INSERVIVEIS 

12311.09.00 ARMAMENTOS 

12311.10.00 SEMOVENTES 

12311.11.00 = ATIVOS DE CONCESSAO DE SERVICOS 

12311.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 

12311.99.01 BENS MOVEIS A ALIENAR 

12311.99.02 = BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS 

12311.99.03 = ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR 

12311.99.04 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA 

12311.99.05 BENS MOVEIS EM TRANSITO 

12311.99.06 BENS MOVEIS EM RECUPERACAO 

12311.99.07 = BENS NAO LOCALIZADOS 

12311.99.08 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 

12311.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 

12311.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO 

12311.99.98 = CM ESPECIAL ? LEI 8200/91 E DEC.332/91 

12311.99.99 OUTROS BENS MOVEIS (NÃO UTILIZAR ESTA CONTA) 

 
2. Contas de Material de Consumo 

(Em negrito destaca-se as contas de utilização mais comum no EB) 

11500.00.00 ESTOQUES 

11510.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA 

11511.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOACAO - CONSOLID 

11511.01.00 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS PROPRIOS 

11511.01.01 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA 

11511.01.02 = MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA 

11511.01.03 MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO 

11511.02.00 MERCADORIAS - ESTOQUES PUBLICOS 
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11511.02.01 MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS 

11511.02.02 MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES  PGPM 

11511.02.03 MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD 

11511.02.04 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR 

11511.02.05 MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES 

11511.02.06 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO 

11511.02.07 MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE 

11511.03.00 MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS - ESTOQ PUBL 

11511.03.01 = MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA 

11511.03.02 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT 

11511.03.03 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL 

11511.03.04 MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO 

11511.03.05 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL 

11511.03.06 MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD 

11520.00.00 PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS 

11521.00.00 PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS - CONSOLIDACAO 

11521.01.00 = PRODUTOS ACABADOS 

11521.02.00 = SERVICOS ACABADOS 

11530.00.00 PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO 

11531.00.00 PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO - CONSOLIDA 

11531.01.00 = PRODUTOS EM ELABORACAO 

11531.02.00 = SERVICOS EM ELABORACAO 

11540.00.00 MATERIAS-PRIMAS 

11541.00.00 MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDACAO 

11541.01.00 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS 

11541.02.00 = MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS 

11541.03.00 = MATERIA-PRIMA - BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS 

11550.00.00 MATERIAIS EM TRANSITO 

11551.00.00 MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDACAO 

11551.01.00 ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO 

11551.02.00 ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO 
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11551.03.00 ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO 

11551.04.00 ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO 

11551.05.00 ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO 

11551.06.00 ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO 

11551.07.00 MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO 

11551.08.00 ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO 

11551.09.00 PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO 

11551.10.00 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO 

11551.11.00 SELOS DE CONTROLE EM CONSIGNACAO EM TRANSITO 

11560.00.00 ALMOXARIFADO 

11561.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 

11561.01.00 = MATERIAIS DE CONSUMO 

11561.02.00 = ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR 

11561.03.00 = ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO 

11561.04.00 = ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR 

11561.05.00 = SELOS DE CONTROLE RECEBIDOS EM CONSIGNACAO 

11561.06.00 = ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL 

11561.07.00 = ALMOXARIFADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS 

11561.08.00 ALMOXARIFADO EM ELABORACAO 

11561.09.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR 

11561.10.00 = MATERIAIS DE CONSUMO NAO LOCALIZADOS 

11580.00.00 OUTROS ESTOQUES 

11581.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO 

11581.01.00 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 

11581.01.01 ESTOQ MAT ACOND E EMBALAGEM - ARMAZENAMENTO 

11581.01.02 ESTOQ MAT ACOND E EMBALAGEM - BENEFICIAMENTO 

11581.02.00 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO 

11581.02.01 = MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR 

11581.02.02 = MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB 

11581.02.03 = MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO 

11581.02.04 = MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB 
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11581.02.05 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES 

11581.03.00 ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA 

11581.03.01 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO 

11581.03.02 MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS 

11581.03.03 MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN 

11581.03.04 MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI 

11581.03.05 MERCADORIAS PARA PERMUTA 

11581.04.00 ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO 

11581.04.01 = ANIMAIS 

11581.04.02 = VEGETAIS 

11581.04.03 = MINERAIS 

11581.05.00 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES 

11581.06.00 CONSTRUCOES CIVIS 

11581.06.01 TERRENOS 

11581.06.02 PROJETOS 

11581.06.03 OBRAS EM ANDAMENTO 

11581.06.04 OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR 

11581.06.05 CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL 

11581.06.06 IMOVEIS RETOMADOS 

11581.98.00 ESTOQUES DIVERSOS (NÃO UTILIZAR ESTA CONTA) 

11590.00.00 AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES 

11591.00.00 AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDACAO 

11591.01.00 * = AJUSTE DE PERDAS  EM ESTOQUES 

11591.02.00 * = AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO 
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ANEXO C – TABELA DE VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL POR CONTA CONTÁBIL 
 

Conta Descrição 
Vida 
Útil 

(meses) 

Vida 
Útil 

(anos) 

Valor 
Resi-
dual 

12.311.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 180 15 10% 

12.311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 120 10 20% 

12.311.01.03 
EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E 
HOSP. 

180 15 20% 

12.311.01.04 
APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVER-
SOES 

120 10 10% 

12.311.01.05 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO-
CORRO 

120 10 10% 

12.311.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 240 20 10% 

12.311.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 20 10 10% 

12.311.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 180 15 10% 

12.311.01.09 
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFI-
CINA 

120 10 10% 

12.311.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 60 5 10% 

12.311.01.11 
EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVA-
DOS 

120 10 10% 

12.311.01.12 
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMO-
VEIS 

60 5 10% 

12.311.01.13 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 180 15 10% 

12.311.01.14 
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTI-
COS 

360 30 10% 

12.311.01.15 EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO 360 30 10% 

12.311.01.16 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 180 15 10% 

12.311.01.17 
EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ES-
QUADRA 

- - - 

12.311.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 240 20 10% 

12.311.01.19 
EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIEN-
TAL 

120 10 10% 

12.311.01.20 
MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIA-
RIO 

120 10 10% 

12.311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 120 10 10% 

12.311.01.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL 240 20 10% 

12.311.01.24 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 120 10 10% 

12.311.01.25 
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER-
SOS 

120 10 10% 

12.311.01.99 
OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN-
TAS 

120 10 10% 
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12.311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60 5 10% 

12.311.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 120 10 10% 

12.311.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 120 10 10% 

12.311.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 120 10 10% 

12.311.03.04 UTENSILIOS EM GERAL 120 10 10% 

12.311.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 120 10 10% 

12.311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 60 5 10% 

12.311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 240 20 10% 

12.311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 120 10 10% 

12.311.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO - - - 

12.311.04.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS 120 10 10% 

12.311.04.99 
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE CO-
MUM 

120 10 10% 

12.311.05.01 VEICULOS EM GERAL 180 15 10% 

12.311.05.02 VEICULOS FERROVIARIOS 360 30 10% 

12.311.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 180 15 10% 

12.311.05.04 CARROS DE COMBATE 360 30 10% 

12.311.05.05 AERONAVES 240 20 10% 

12.311.05.06 EMBARCACOES 360 30 10% 

12.311.09.00 ARMAMENTOS 240 20 15% 

12.311.10.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 120 10 10% 

12.311.99.04 ARMAZENS ESTRUTURAIS 120 10 10% 

12.311.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 120 10 10% 
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ANEXO D – RELAÇÃO DE CONTAS QUE NÃO SOFREM DEPRECIAÇÃO 
 

Conta Contábil Descrição 

12.311.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO 

12.311.99.01 BENS MÓVEIS A ALIENAR 

12.311.07.03 ADIANTAMENTOS PARA INVERSÕES EM BEN S MÓVEIS 

12.311.07.01 BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO 

12.311.04.06 OBRAS DE ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


