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PROCEDIMENTO PARA CONTABILIZAÇÃO DE BAIXA DE BENS MÓVEIS
PERMANENTES NA UNIDADE DO TJRO E DO FUJU.
(Atualizado em: 05/01/2022)

Orientamos ao Departamento de Gestão de Bens (DGB) para que observe
na escrituração contábil dos lançamentos de baixas de bens móveis permanentes
deste Poder Judiciário/RO a ser efetuada no Sistema Integrado de Planejamento e
Gestão Fiscal (Sigef), o correto uso dos eventos e classificações demonstradas no
quadro a seguir, conforme a sua finalidade, a fim de se evitarem erros de escrituração,
que caso ocorram, irão provocar prejuízos quanto à evidenciação contábil do fato que
originou o lançamento, bem como dificultarão a elaboração das Demonstrações
Contábeis a serem remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
(TCERO).
CLASSIFICAÇÃO

EVENTO

DESCRIÇÃO

FINALIDADE

HISTÓRICO

Registra a transferência de bens entre unidades
pertencentes ao Orçamento Fiscal e da Seguridade

540569

Baixa de bens doados

Social (OFSS) do mesmo ente, ou seja, o Poder

a

Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) efetuando

órgãos

estaduais

(EXERC ATUAL)

doação para outra unidade que esteja contemplada no
OFSS do Estado de Rondônia. (INTRA – MESMO
ENTE)
Registra a transferência de bens entre uma unidade

570239
123XXXXXX

Baixa de bens doados

pertencente ao OFSS do Estado e terceiros, ou seja,

a terceiros

o PJRO efetuando doação para terceiros que não

(EXERC ATUAL)

estejam contemplados no OFSS da União, Estados e
Municípios. (ESTADO e TERCEIROS)
Registra a transferência de bens entre uma unidade

570240

Baixa de bens doados

pertencente ao OFSS do Estado e a União, ou seja, o

a órgãos federais

PJRO efetuando doação para outra unidade que

(EXERC ATUAL)

esteja contemplada no OFSS da União. (INTER –
ESTADO e UNIÃO)
Registra a transferência de bens entre uma unidade

570247

Baixa de bens doados

pertencente ao OFSS do Estado e um Município, ou

a órgãos municipais

seja, o PJRO efetuando doação para outra unidade

(EXERC ATUAL)

que esteja contemplada no OFSS de um Município da
Federação.

BAIXA REFERENTE A
BENS DOADOS A
(CONFORME
DESCRIÇÃO NO
QUADRO AO LADO),
REFERENTE
AO PROCESSO
XXXX/XXXX/XX DE
PROT XXX-XX.XXXX.
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CLASSIFICAÇÃO

EVENTO

DESCRIÇÃO

FINALIDADE

HISTÓRICO

BAIXA REFERENTE A PERDAS
INVOLUNTÁRIAS POR
(CONFORME DESCRIÇÃO E
FINALIDADE NO QUADRO AO
LADO), REFERENTE AO
PROCESSO XXXX/XXXX/XX DE
PROT XXX-XX.XXXX.

Bens de Informática. Baixa de
570242

bens por perdas involuntárias
(EXERC ATUAL)
Bens Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos

570243

e

Ferramentas. Baixa de bens
por perdas involuntárias

570244

(EXERC ATUAL)

Registra a baixa de bens do PJRO por

Bens Móveis e Utensílios.

perdas

Baixa de bens por perdas

sinistros,

involuntárias

irrecuperabilidade etc., no exercício

(EXERC ATUAL)

atual.

involuntárias,

tais

como:

inservibilidade,

Bens de Veículos. Baixa de
570245

bens por perdas involuntárias
(EXERC ATUAL)

123XXXXXX

Bens Culturais, Educacionais
570248

e de Comunicação. Baixa de
bens por perdas involuntárias
(EXERC ATUAL)
Registra a baixa de bens do PJRO por

5405541

Desincorporação

de

Ativo

Imobilizado (EXERC ATUAL)

desincorporação,
reclassificação,

tais

alienação

como:
etc,

no

exercício atual.

Baixa de bens por perdas

Registra a baixa de bens do PJRO por

involuntárias,

perdas

doações

diversas e desincorporação
570080

de

Ativo

através

de

Imobilizado,
Ajuste

de

involuntárias,

sinistros,

tais

como:

inservibilidade,

irrecuperabilidade etc, bem como por
doações
desincorporação

diversas,
do

e
Ativo

Exercício Anterior

Imobilizado, referentes a exercícios

(EXERC ANTERIORES)

anteriores.

BAIXA REFERENTE A
DESICORPORAÇÃO POR
(CONFORME DESCRIÇÃO E
FINALIDADE NO QUADRO AO
LADO), REFERENTE AO
PROCESSO XXXX/XXXX/XX DE
PROT XXX-XX.XXXX.
BAIXA REFERENTE A (PERDAS
INVOLUNTÁRIAS) ou
(DOAÇÕES), EM EXERCICIOS
ANTERIORES, POR (CONFORME
DESCRIÇÃO E FINALIDADE NO
QUADRO AO LADO),
REFERENTE AO PROCESSO
XXXX/XXXX/XX DE PROT XXXXX.XXXX.

Informamos ainda, que quaisquer questionamentos quanto à utilização
dos eventos acima, sejam remetidos a esta Divisão de Contabilidade – Dicont, a
1

Evento incluso em 05/01/2022
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fim de prestarmos as orientações devidas para que não haja lançamentos
efetuados de forma incorreta.

Orientamos que seja utilizado nos registros contábeis de baixa, a que se
refere esta orientação, o histórico sugerido nas tabelas anteriores, pois isto irá
contribuir para a correta evidenciação do fato contábil a ser escriturado no Sigef,
podendo ser melhorado a critério da unidade, desde que contenha descrição clara e
completa do referido fato.
O procedimento acima será atualizado sempre que for necessário, sendo
divulgado no portal da Divisão de Contabilidade (Dicont) o mais breve possível.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2022.
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