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Algumas UG apresentaram dúvidas sobre a contabilização de incorporação de bens móveis 
adquiridos com recursos do IFS por orientador de projeto de pesquisa, extensão e/ou inovação 
de acordo com editais da PROPEX.   

A entrada destes bens no patrimônio do IFS decorre de aplicação de recursos provenientes do 
orçamento de custeio do IFS, conforme definições contidas em editais da PROPEX, que 
estabelecem que o beneficiário (orientador do projeto) deve prestar contas da aplicação dos 
recursos e efetuar devolução ao erário do valor não utilizados nos dispêndios com o projeto, 
bem como entregar ao IFS, para tombamento, os bens permanentes adquiridos com tais verbas. 
Por ser assim e por não haver dentre os códigos de situação no SIAFI Web um que mais se 
adeque ao registro destes fatos, entendemos que tanto a devolução do recurso financeiro 
quanto a entrega dos bens adquiridos se enquadram como uma forma de restituição do saldo 
do que fora aplicado (custeio). 

A fim de padronizar no IFS a contabilização de tais fatos, seguem os procedimentos que devem 
ser adotados em todas as Unidade Gestoras a partir deste exercício: 

1. O recebimento dos bens deve ser registrado no sistema de Almoxarifado, com base em 
processo, conforme procedimentos contidos na Orientação Técnica Conjunta 
PROAD/PROPEX nº 01/2017, que se encontra na home-page da PROAD, em 
Normas e Manuais/Orientações Normativas da PROAD”,  que pode ser acessa por 
neste link.  

2. Após o registro dos bens no sistema de almoxarifado, a contabilidade da UG registrara 
PA, no SIAFI Web, informando (dentre outros dados):  

 CPF do pesquisador no campo Credor da aba dados básicos;   
 Situação: IMB056 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO IMOBILIZADO POR 

INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES C/C 007. Com o subitem da despesa no qual se 
enquadra o bem (devendo, antes, confirmar se o registrado no sistema de 
almoxarifado está correto [utilizou o mesmo subitem], para não ocorrer 
inconsistência entre os sistemas), a conta de 1.2.3.1.1.08.01 – ESTOQUE 
INTERNO – e a VPA 4.9.9.6.1.02.00 – RESTITUIÇÕES.   

 
Podem ser utilizadas no mesmo DH mais de uma situação IMB056, caso seja necessário 
utilizar mais de um subitem de despesa. 
 

3. Posteriormente deverá ser feito o registro referente ao tombamento do bem, que pode 
ser por ocasião da conciliação do RMA e RMB com o SIAFI. 

 

Segue exemplo de registros no SIAFI Web: 
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Aracaju, 16/01/2020. 

 

Celso Tavares dos Santos 
Contador 
Chefe do DCF/PROAD/REITORIA/IFS 


