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Bens Móveis

   Menu de Usuário

   Clicar em Patrimônio.

   Clicar em Bens Móveis.

   Clicar em Criar.
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   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Identificação: Descrição da identificação do bem;
   Valor Original: Valor de aquisição do bem;
   Data de aquisição: Data de entrada aquisição do bem;
   Conservação: Estado atual que o bem se encontra;
   Classificação: Classificação contabil do bem;
   Local: Local onde o bem se encontra;
   Fornecedor: Fornecedor do bem;
   Forma de aquisição: Forma de aquisição do bem.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.
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   Ao clicar em “Salvar”, é realizada a inclusão manual do bem e também é gerado o 
tombo automaticamente no sistema com a situação 'Normal', liberando novos programas 
vinculados que serão utilizados para realizar ajustes e alterações nos bens.

   Aba complementar do programa Bens Móveis. 

   As informações contidas nesta aba estão vinculadas a classificação escolhida para o 
bem, neste caso irá trazer o '%' imposto sobre o valor original do bem para o campo de 
'Valor residual', se o mesmo 'Deprecia' por qual 'Período' (Anual / Mensal) e por quanto 
tempo 'Intervalo'.
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Vinculados

   Altera bens em lote 'Permite realizar alterações e setá-las para todos os bens exibidos 
na tela da transação'.

   Alteração do valor do bem 'Realiza as alterações informadas de acordo com a 
seleção do tipo de alteração do valor do bem na tela'.
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   Incorporação e Desincorporação de valor: Para valores de 'Incorporação' e 
'Desisncoporação' o VALOR RESIDUAL será acrescido ou reduzido proporcionalmente a 
alteração realizada e o valor ORIGINAL será alterado, assim como o ATUAL;
   Amortização: Ajusta o valor do bem;
   Depreciação: Deprecia o bem manualmente no momento da alteração;
   Reavaliação de Valor: Reavalia o valor do bem e configura o mesmo para depreciar ou
amortizar.

   Baixa de Bens 'Transação responsável por realizar a baixa de bens'.

   Para relizar a baixa deve-se realizar o preenchimento do campo 'Data Baixa' 
obrigatóriamente.

   Tipo da Baixa: Tipo de baixa realizada pelo bem;
   Motivo de Baixa: Motivo causador da baixa;
   Local a Transferir: Local para transferencia do bem.

   Gera Movimentação em Lote 'Transação responsável por gerar a movimentação do 
bem'.
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   Transferência: Transfere o bem de um local para outro;
   Responsábilidade: Altera o responsável do bem.

 Entrada via Nota de Compra

   Após clicar em Atualizar, a situação passa de “Consistida” para “Atualizada”. Neste 

momento o saldo dará entrada no Almoxarifado indicado.

   Obs¹.: Só é possível gerar o tombo do produto, depois de atualizar a Nota de Compra.

   Obs².: Após a nota ser Atualizada é que entra o saldo do produto no Almoxarifado.

   Após atualizar a Nota, caso haja itens permanentes, clicar em Itens da Nota de 

Compra – Patrimônio

   O sistema indicará o próximo tombo disponível no sistema, o usuário pode alterar se 

necessário. Posteriormente clicar em Gerar Tombamentos.
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   O sistema irá gerar uma mensagem, indicando o número do tombo do bem que foi 

selecionado. Clicar em OK.
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