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UNIDADE:  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

COMUNICADO SIAD 17/2006 

ASSUNTO: Material Permanente – Inclusão de nota fiscal com bens em comodato. 

 

Prezados Srs., 

 

Está disponível no módulo Material Permanente – Patrimônio, a possibilidade de incluir 

uma nota fiscal de compra, orçamentária (115) ou extra-orçamentária (116), diferenciando 

os bens próprios dos bens de terceiros - comodato, normalmente bens permanentes 

adquiridos com recursos de convênio que por um período não poderão constar como bens 

próprios do órgão/entidade.  

 

Com esta nova implementação, no momento da inclusão do documento de entrada por 

nota fiscal, será possível informar se o patrimônio será próprio ou de terceiros. Para bens 

próprios o sistema registrará o documento com a vinculação dos itens a faixa patrimonial 

como já é feito. Para bem de terceiros, o sistema irá solicitar ao usuário que inclua um 

documento de comodato.  

 

Para incluir uma nota fiscal que possua bens que serão caracterizados como comodato, 

por exemplo, acesse o  menu do módulo de material Permanente na opção 02 – Cadastra 

material permanente; 

REMETENTE: 



 

 

Digite 01 – Inclui , e depois tecle “PF1” para selecionar o tipo de documento; 

 

 

Selecione o tipo de documento (115 ou 116) e informe os dados para cadastramento; 



 

 

Informe o código de item correspondente ao bem adquiro; 

 

 

Para cada item de material incluído, informe a quantidade respectiva de bens próprios e de 

terceiros (se houver), assim como o valor total do item, conforme tela abaixo; 



 

O somatório da quantidade de bens próprios e de bens comodato irá refletir o quantitativo 

total adquirido para o item.  

 

No exemplo em questão foram adquiridas 2 cadeiras, sendo 1 cadeira como bem próprio e 

1 cadeira com recurso de convenio que ficará como comodato. Entretanto, poderiam ser as 

2 cadeiras como bens comodato ou bens próprios (utilizando plaquetas do órgão). 

 

Informe o número de plaquetas. Esse número dever ser igual  ao número de bens próprios; 

 

 

Informe “s”  para confirmar a quantidade de bens em comodato; 



 

 

Conclua a digitação dos dados referentes aos bens próprios. 

 

 

Informe “S”  para confirmar os dados dos bens próprios; 



 

Após a inclusão do documento de nota fiscal, como foram informados quantitativo de itens 

que serão registrados como comodato, o sistema irá, automaticamente, encaminhar o 

usuário para a rotina de inclusão do documento de comodato (12), com alguns dados 

oriundos da nota fiscal já preenchidos.  

 

Digite o CNPJ/CPF do comodante, a data de devolução, justificativa, a possibilidade de 

transferência interna, e tecle “enter”. O sistema gera automaticamente o documento de 

comodato; 

 

 

 



É exibido um campo para ser informado, caso haja, o numero de patrimônio do comodato. 

Caso contrário, se o campo não for preenchido, é gerado um número de controle a parte, 

sem reserva na faixa patrimonial. Para confirmar tecle “enter”; 

 

Os dados dos bens em comodato da nota fiscal são recuperados. Abaixo a tela com o 

numero de controle associado ao patrimônio gerado pelo sistema; 

O seqüencial reflete o quantitativo em comodato para o mesmo item de material; 

 

 

Para confirmar a inclusão do documento de comodato, informe “S”  e tecle “enter”; 



 

 

Para finalizar o documento informe “S”  e tecle “enter”; 

 

 

Após essa confirmação o sistema exibirá uma tela para impressão do documento. Caso 

queira imprimir informe “S” , o número de vias e se é interessante a impressão das 

características do bem. Para confirmar tecle “enter”; 



 

 

O sistema exibirá a confirmação de inclusão do documento; 

 

 

Para estornar essa inclusão, o procedimento será executado separadamente. Deverá ser 

estornada nota fiscal e depois o documento de comodato gerado na inclusão do bem.  

 

Para estorno da nota fiscal, após entrar na função 02 – cadastra material permanente , 

acessar a função 02 – estorna ;  

 

 



Informe o tipo de documento e tecle “S”  para confirmar o procedimento; 

 

Para estornar o documento de comodato execute o mesmo procedimento citado acima, 

informando agora o código do documento de comodato (código “12”) e tecle “S”  para 

confirmar o estorno; 

 

 

Atenciosamente, 

 
Maria José Pires de Almeida 
Coordenadora Geral do SIAD 
 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2006. 

 


