CADASTRO DE BENS
No caso dos bens com cadastro manual os bens serão incluídos pelo próprio usuário da
Unidade de Guarda do bem, através dos seguintes passos:
a) O cadastramento do bem deve ser efetuado na Unidade responsável pela guarda
do bem, seja ela uma Unidade Gestora ou de Guarda. O usuário deverá acessar
Bens→Cadastro de bens

b) A tela de pesquisa aparecerá e você poderá consultar se o bem que você procura já
está cadastrado lançando os dados de um dos campos e clicando em pesquisar. Caso o
bem ainda não esteja cadastrado clique em Novo bem.

c) Preencha os dados gerais do Cadastro de bens.
Em Tipo selecione se o bem é Individual ou em Lote. No caso de bens iguais com mesma
Nota de Empenho e Nota Fiscal podem ser cadastrado em lote.
Descreva a Quantidade e o Valor total do bem.
Para os bens que são PDDE, PDE e Mais Educação, ou seja, doações da APM ou
aqueles que são considerados “Outros”, clique no ícone
para não gerar o
recebimento, que por sua vez gera a NL da conta transitória para o almoxarifado.
No caso dos bens que foram comprados pela Unidade Gestora com Nota de Empenho e
não entraram automaticamente, os mesmos deverão ser cadastrados manualmente.
 se o valor contábil do bem estiver na “Conta Transitória – 113110201” o usuário deve


deixar
este ícone em branco.
se o bem tiver sido transferido da “Conta Transitória – 113110201” para a “Conta de

Estoque – 113110202” o bem deverá ser cadastrado com o

.

A Data de entrada será a data real de entrada do bem (data do dia).
No campo Descrição coloque as informações que melhor possa identificar o bem. Se o
bem se tratar de Legado informe o número do patrimônio antigo.
Ex: “VENTILADOR DE TETO – CP 123.456”
“PDDE/2012 – MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL”

d) No campo Fornecedor selecione na Lupa
e digite o número do CNPJ para busca.
Clique em Pesquisar, selecione o fornecedor e clique nele.
Conforme o tipo do bem a ser cadastrado segue alguns atalhos que podem ser utilizados:
 Legado – GEMAT LEGADO (digite GEMAT no campo – Razão Social)
 Bens Provenientes de Doação – APM da Unidade ou Pessoa Física
 Bens novos – Cadastrar o Fornecedor real, caso o mesmo ainda não esteja
cadastrado (vide Cadastro de Fornecedor no CD: Manuais Gemat - MANUAL 1).

e) Em seguida clique no ícone
para
abrir os campos de Grupos de bens e Observações. Nesta tela ainda você pode Adicionar
Fotos do bem, caso você possua. Lembre-se que todos os campos com * devem ser
obrigatoriamente preenchidos.

f) Preencha as informações da Legenda da Foto, efetue a pesquisa do arquivo para
adicionar e clique em incluir.
g) Ainda na tela de Cadastro de Bens, você deve preencher as abas de Especificação,
Depreciação, Observação, Documentos e Arquivos.

Vejamos cada um deles passo a passo:
h) Especificações - Preencha os dados obrigatórios e se tiver os demais dados. Lembrese que quanto mais completas as informações dos cadastros dos bens, melhor.

i) Depreciação – Não preencher
j) Observação – Se a origem do recurso for PDDE, PDE ou Mais Educação informe neste
campo.
k) Documentos – neste campo serão preenchidos o Processo, o número do Contrato,
número do Documento de Compra, Número da AE, a Nota de Empenho ou Outros.
Selecione o Tipo do documento e preencha os dados de numeração. Na porcentagem
coloque sempre 100%.

* Quando for cadastrar o número da Nota de Empenho, acrescente no campo
Classificação o número da Natureza de Despesa (ND) que consta no Empenho. Ex:
449052xx – sendo o xx a classificação especifica do bem.

Ao finalizar o preenchimento destes dados clique no

para confirmar. Somente após

aparecer
abaixo do campo de Observações passe para o próximo passo.
l) Arquivos – Para adicionar um arquivo digitalizado clique em Adicionar arquivo
digitalizado.
m) Preencha as informações da Legenda da Foto, efetue a pesquisa do arquivo para
adicionar e clique em incluir.

n) Clique em Salvar para finalizar

Atenção:
 Durante o cadastramento do bem, quando da consulta do Grupo e Subgrupo o
usuário não encontrar um subgrupo que o bem se enquadre, solicitamos a
gentileza
de
comunicar
ao
Suporte
Gemat
através
do
e-mail
suporte.gemat@edunet.sp.gov.br para o cadastramento.
 Caso seja necessária a exclusão de algum bem, cadastrado indevidamente, o
usuário deverá incluir após a descrição do bem as letras “EXB” (Excluir Bem) e
encaminhar ao Suporte Gemat através do e-mail suporte.gemat@edunet.sp.gov.br
informando que a Unidade Gestora tem bens a excluir.
Ex: “PDDE/2012 – MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL – EXB”

Caso o bem possua registros no sistema como Movimentação de Recebimento ou
solicitação de etiquetas o mesmo não poderá ser excluído e será INATIVADO.

