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Reunião_Grupo temático de administração 

Painel_SIADS 

- Proposta de gestão eficiente para materiais e bens do governo federal;


- Contexto, solução, reuse e normativos;


- Ausência de sistema que tratava da gestão bens móveis;


- Contexto (falta de padronização, retrabalho, descontinuidade de solução e risco 
de não conformidade dos dados);


- Necessidade de apoiar a formatação de uma solução para a gestão patrimonial;


- Sistema que atenda normas do SISG; respostas ao SIC (Custos) e atendimento 
ao PCASP;


- Porque usar? Integração ao SIAFI e SIASG; registro e cálculo automático da 
depreciação; inventário eletrônico em ambiente web (mobile); economia 
compartilhada (redução dos gastos) e geração de informações necessárias a 
toda de decisão;


- Como contratar? Tutorial na página do sistema;


- A ideia de utilização do reuse (economia circular, fomenta a melhor utilização dos 
bens…);


- Decretos 9.373 de 2018 e 9.739 de 2019. O primeiro trata da movimentação de 
bens entre órgãos e o segundo, trata de medidas de eficiência organizacional;


- Portaria 385 (MPDG) de 2018 a qual institui o SIADS como sistema estruturante;


- Instrução normativa 11 de 2018, a qual regula o reuse; 

- Prazo para implementação - final de 2020 (Autarquias e fundações);
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- 30 órgãos implantados, 10 em implantação e 18 ainda em contratação;


- Contratação via STN, contrato direto com o SERPRO (balizador para valor de 
contratação são os itens que estão na base do órgão);


- Comitê de governança composto por STN - gerir o ciclo de vida; SEGES regular 
a utilização e disponibilização e ME disciplinar adoção de solução tecnológica;


- Proposta de oficina técnica com o intuito de integração das soluções já utilizadas 
pelos órgãos com o SIADS;


- Contatos podem ser feitos através dos e-mails siads@tesouro.gov.br e 
reuse@tesouro.gov.br, e telefone (61) 3412-3860 - Coordenação de Informações 
de Custos e do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial;


- Final do primeiro semestre - importação dos empenhos;


- DE/PARA dos números de patrimônio atuais p/ números de patrimônio SIADS a 
fim de que permita a utilização da funcionalidade inventário eletrônico, por 
exemplo;


- Custo (balizador são os itens na base). A proposta é apresentar uma nova 
métrica (custo fixo para o sistema).


Relato da coordenação 

- IN 01/2019 e PGC (simplificação da IN 01/2018); relatos de problemas no 
sistema; objetivos do ME (compras centralizadas/compartilhadas, rastreamento 
do gasto público e controle de orçamento); e, apresentação do Plano anual de 
contratações e sistema PGC;


- Política de capacitação nas regionais (sugestões de capacitações e avaliação da 
oficina a fim de ampliar esta ação), necessidade de criação de um GT. 
Composição: Jair (coordenador), Rosilda, Maike e José Alberto


- Criação de GT urgente em relação ao novo decreto dos pregões e nova lei de 
licitações. Composição: Lucilia (coordenador), Jorge e André
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- Encontros nacionais (II Encontro nacional de compras e contratações - junho de 

2019 e I Encontro nacional de patrimônio e almoxarifado) tendo como objetivos 
troca de experiências e networking, mesas com especialistas e apresentação de 
trabalhos);


- Recomposição da regional Sul e coordenação da comissão;


- Encaminhamento: relatório da comissão a ser encaminhado a ANDIFES sobre 
PGC e convidar a Andrea Ache para uma apresentação no pleno da ANDIFES.
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