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SIADS é uma ferramenta que se destina à informatização e 

à operacionalização do gerenciamento e controle dos 

estoques de:

➔ bens móveis 

➔ permanentes  

➔ de consumo 

➔ bens intangíveis  

➔ frota de veículos
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https://siads.fazenda.gov.br/siadsweb/private/default 

 

Como acessar? 

A ferramenta é 

totalmente online, 

acessível pelo endereço 

abaixo: 

https://siads.fazenda.gov.br/siadsweb/private/default 
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SENHÀ

Trocar senha
Tutorial SIADS

httDs://siads.fazenclagov.br/síadsweb/Drivate/defauIt

https://siads.fazenda.gov.br/siadsweb/private/default


 

Quem pode acessar? 

O acesso ao sistema depende de 
preenchimento de ficha de 
solicitação de acesso à sistema 
endereçado  à PR3. 

Poderão acessar ao sistema: servidores designados lotados na 

Superintendência-Geral de Patrimônio (PR6) e Contadoria 

Geral (PR3), além dos Agentes de Patrimônio, Almoxarifes e 

Gestores  de Unidades.
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Trocar senha
Tutorial SIADS

servidores designados lotados na
Superintendência-Geral de Patrimônio (PRÓ) e Contadoria
Geral (PR3), além dos Agentes de Patrimônio, Almoxarifes e
Gestores de Unidades



Finalidades:

➔ reconhecimento periódico da depreciação e da amortização dos 

bens,

➔ realização do inventário eletrônico, 

➔ automatização do registro contábil e

➔ integração em tempo real com o SIAFI.
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Quem deve utilizar?

O SIADS é de uso obrigatório pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, incluindo as empresas estatais dependentes, 

conforme Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020.
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Quanto custa?

O SIADS é ofertado gratuitamente aos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Integrado de Serviços Gerais 

(SISG), custeado pelo Ministério da Economia.
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Vantagens de uso da plataforma:

➔ promove a eficiência dos gastos públicos;

➔ promove o bom gerenciamento patrimonial permitindo o reaproveitamento de 

bens, evitando aquisições desnecessárias;

➔ potencializa a racionalização financeira, processual e de pessoas;

➔ sistematiza os registros contábeis dos estoques, bens móveis, permanentes e de 

consumo, e bens intangíveis (aderente ao Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público - PCASP);

➔ proporciona informações para apoiar as decisões governamentais de alocação 

mais eficiente de recursos; e

➔ infraestrutura centralizada, sem custos para novos aderentes.
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Como a UFRJ aderiu ao sistema:

➔ Após o preenchimento de formulário próprio, enviamos ofício à Subsecretaria 

de Contabilidade Pública solicitando adesão ao SIADS.

➔ Em seguida, a Reitoria da UFRJ nomeou um grupo de trabalho  multidisciplinar 
com servidores das áreas de Patrimônio, Contadoria, Almoxarifado, 
Tecnologia da Informação e Divisão de Frota/Prefeitura Universitária. Este 
grupo teve a oportunidade de participar de oficinas on-lines disponibilizadas 
pelo Tesouro Nacional.

➔ O GT vem constantemente  se reunindo, inclusive com o Tesouro Nacional, e 
diligenciando as tratativas de implantação de acordo com critérios e prazos 
adotados pela UFRJ.
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PORTARIA N" 5.200, DE 28 DE JULHO DE 2020

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nomeada pelo Decreto de 31 de maio de 2019. publicado no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2019,
no uso de suas atribuições legais, estatutária e regimental, resolve:

Art. l” Alterar a composição do Grupo de Trabalho constituido para a implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS) na UFRJ,
designado pela Portaria no 11.810, de 31 de outubro de 2019, publicada no Boletim UFRJ n” 45, de 07.f"l 111'2019, e alterada pela Portaria n” 12.226,
de 8 de novembro de 2019, publicada no Boletim UFRJ nu 46, de 14.«"l 1.."'2019, para que passe a vigorar com a seguinte composição:

I- Representantes da Divisão de Gestão Patrimonial da Pró-Reitoria de Gestao e Governança: VIVIANE DE JESUS PIZIOLO, Siape n° 3071173, Contador (titular)
e EGILDO PETRUNGARO, Siape n” 0363619, Assistente em Administração (suplente);

II - Representantes do Almoxarifado Central da Pro-Reitoria de Gestão e Governança: I-IEDES EUGÊNIO DE OLIVEIRA, Siape n° 1914084, Assistente em
Administração (titular) e VLADIMIR MARQUES FIGUEIRA, Siape nü 2128952, Assistente em Administração (suplente);

III - Representantes da Prefeitura Universitaria: ODENEL VASCONCELLOS DA SILVA, Siape no 0359504, Técnico de Tecnologia da Informação (titular) e HELCIO
CARLOS GOMES, Siape n° 0366153, Assistente em Administração (suplente),

IV - Representantes da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação: CASSIO FERRARI SOARES, Siape nu 1888835, Analista de Tecnologia da
Informação (titular) e ISIS GREYCE DE OLIVEIRA, Siape no 1765937, Analista de Tecnologia da Informação (suplente);

V - Representantes da Contadoria-Geral da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças: MARISA CUTILADA TEIXEIRA, Siape n° 0360067,
Contador (titular) e SIMONE DA SILVEIRA FELIX DOS SANTOS, Siape n” 24947617` Tecnico em Contabilidade (suplente).

Art. 2° A coordenação do presente Grupo de lTrabalho permanecerá sendo exercida pela servidora Viviane de Jesus Piziolo.

Art. 3" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Denise Pires de Carvalho
Reitora

2 f BOLETIM! NC' 30 - 28 DE .l ULH'D DE 202!] - EXTIMDRDINÁRIÚ - 4* PARTE



Como está acontecendo o processo 
junto às unidades? 

A UFRJ tem providenciado ampla divulgação através de e-mails e de mensagens 
eletrônicas desde 2019, informando sobre a migração para o SIADS. 

Recentemente foi enviado ofício a todas as unidades, contendo cronograma de 
implantação por unidade (vide próximos slides), solicitando apoio e engajamento 
para que a migração para o novo sistema ocorra de forma adequada e sem prejuízo 
às rotinas administrativas de cada setor ou unidade.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO SIADS

1 CENTRO CIENC MATEMAT E DA NATUREZA DA UFRJ 153120
2 INSTITUTO DE FÍSICA 153123
3 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS DA UFRJ 153124
4 NUCLEO DE COMPUTACAO ELETRONICA DA UFRJ 153125
5 INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ 153151
6 COLEGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ 158219
7 INSTITUTO DE MATEMATICA DA UFRJ 153121
8 INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ 153122
9 OBSERVATÓRIO DO VALOGO 153126

*155856-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



' . #prmãlmaio 21
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ1 153161

2 DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
3 FACULDADE DE DIREITO DA UFRJ 158223
4 ESCOLA DE MUSICA - UFRJ 153491
5 CAMPUS UFRJ DUQ DE CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
6 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
7 INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
8 ESCOLA DE BELAS ARTES 153343
9 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFRJ 153492

10 INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - pr's 153115
12 FACULDADE DE LETRAS - UFRJ 153490

*155767-CBAE;158217-SIBI;158218-CASA DA CIÊNCIA
*153116-PR1; 153118-PR5;153493-ETU;158214-GR;158215-PR3;158216-PR4;158224-9R6; 158225-CV
*153134-IPPUR;153135-IE;153136-COPPEAD;158241-IRID



mm :o smp" :1.
1 INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRJ 153130
2 FACULDADE DE EDUCACAO DA UFRJ 153131
3 INSTITUTO DE MACROMOLECULAS DA UFRJ 153494
4 DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
5 ESCOLA POLITECNICA DA UFRJ 153158
6 ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRJ 158221
7 ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ 153159
8 INSTITUTO DE FILOSOF/CIENCIAS SOCIAIS DA UFRJ 153129
9 ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UFRJ 158222

10 DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
11 NÚCLEO DE EST.DE POL.PUBL.EM DIR.HUM./UFRJ 158240

*155764-IH
*155888-NIDES



1 DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
2 FACULDADE DE ADMINIST E CIENCIAS CONTABEIS 153133
3 HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
4 PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ~ pr's 153115
6 SUPERINT.GERAL DE ENSP/GRADE PESO. DA UFRJ 153117
7 COORD DOS PROG DE POS~GRAD EM ENGEN DA UFRJ 153160
8 INSTITUTO DE ECONOMIA 153135
9 MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155

10 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737



.ø 5.1 15°21
DECANATO DO CENTRO DE CIENC DA SAUDE DA UFRJ1 153137

2 ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERI DA UFRJ 153141
3 ESCOLA DE EDUCACAO FISICA E DESPORTES DA UFRJ 153153
4 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFRJ 153154
5 INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
6 NUCLEO DE TECNOL. EDUCACIONAL P/SAUDE DA UFRJ 153156
7 INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAUDE COLETIVA 153515
8 MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
9 FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138

10 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ 153139
* 158239-NUPEM



INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 1531451
2 FACULDADE DE FARMACIA DA UFRJ 153140
3 INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA DA UFRJ 153143
4 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
5 INSTIT.DE BIOQUÍMICA MEDICA LEOPOLDO DE MEIS 158229
6 INSTITUTO DE NUTRICAO JOSUE DE CASTRO 153144
7 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DA UFRJ 153142
8 INSTIT.PESQ.DE PROD.NATURAIS WALTER MORS 153146

*155886-CENABIO
*152380-ICES



Atividades a serem desenvolvidas pelas 
unidades para implantação dentro do 
prazo previsto no cronograma:

❏ Realização de inventário físico completo de bens móveis, caso não 
tenha sido feito;

❏ Conferir todos os bens móveis permanentes cadastrados no 
Sistema de Controle Patrimonial (SISUFRJ);

❏ Conferir os lançamentos no SIAFI;
❏ Solicitar acertos que se fizerem necessários à Divisão de Gestão 

Patrimonial, como por exemplo, transferência entre contas;

Atividades a serem desenvolvidas pelas 
unidades para implantação dentro do 
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Sistema de Controle Patrimonial (SISUFRJ);

❏ Conferir os lançamentos no SIAFI;
❏ Solicitar acertos que se fizerem necessários à Divisão de Gestão 

Patrimonial, como por exemplo, transferência entre contas;



Atividades a serem desenvolvidas pelas 
unidades para implantação dentro do 
prazo previsto no cronograma:

❏ Quanto a bens cadastrados no SISUFRJ e/ou no SIAFI que não forem 
localizados fisicamente, deverá ser aberto processo de acordo com a 
Norma NG 5302-02.02 para apuração por dano ou extravio (disponível em 
https://gestao.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/596-instrumentos-normativ
os) ;

❏ Quanto a bens localizados fisicamente sem o tombamento, deverá ser 
aberto processo para tombamento com toda a documentação necessária 
conforme instruções na página acima (Norma NG 5303-03.01).
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unidades para implantação dentro do 
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Norma NG 5302-02.02 para apuração por dano ou extravio (disponível em 
https://gestao.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/596-instrumentos-normativ
os) ;

❏ Quanto a bens localizados fisicamente sem o tombamento, deverá ser 
aberto processo para tombamento com toda a documentação necessária 
conforme instruções na página acima (Norma NG 5303-03.01).

https://gestao.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/596-instrumentos-normativ
os

https://gestao.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/596-instrumentos-normativos
https://gestao.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/596-instrumentos-normativos


Contatos da DGP para sanar eventuais 
divergências patrimoniais: 

★ dgp@pr6.ufrj.br 

★ Cristina: cristina@pr6.ufrj.br 

★ Hilem: hilem@pr6.ufrj.br 
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* dgp@pró.ufrj.br

'k cristina@pró.ufrj.br

* hilem@pró.ufrj.br

mailto:dgp@pr6.ufrj.br
mailto:cristina@pr6.ufrj.br
mailto:hilem@pr6.ufrj.br


Como está acontecendo o processo de 
implantação nas UGs?

➔ (1) Cadastramento da Comissão do GT no SIADS;

➔ (2) Identificação e cadastramento dos materiais pela Comissão;

➔ (3) Implantação dos Bens Móveis Permanentes e Materiais de Consumo no 

SIADS de acordo com o inventário feito pelas unidades;

➔ (4) Unidades conferem os relatórios de implantação; e

➔ (5) Cadastramento dos usuários das unidades (os formulários serão 

disponibilizados).

Como está acontecendo o processo de 
implantação nas UGs?

➔ (1) Cadastramento da Comissão do GT no SIADS;

➔ (2) Identificação e cadastramento dos materiais pela Comissão;

➔ (3) Implantação dos Bens Móveis Permanentes e Materiais de Consumo no 

SIADS de acordo com o inventário feito pelas unidades;

➔ (4) Unidades conferem os relatórios de implantação; e

➔ (5) Cadastramento dos usuários das unidades (os formulários serão 

disponibilizados).



Legislação:

❏Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

❏Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018

❏Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019

❏Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019

❏Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020

❏Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988

Legislação:

❏Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

❏Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018

❏Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019

❏Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019

❏Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020

❏Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9373.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9739.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9764.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/1320-p232-de-2020
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/442-instrucao-normativa-n-205-de-08-de-abril-de-1988
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