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NIStocks: Núcleo de Imobilizado e Stocks
Ao Núcleo de Imobilizado e Stocks pertencem os processos da sua área de domínio, como transferências de imobilizado, cedências e
doações, abates e alienações, amortizações, depreciações e avaliações, gestão de stocks e armazéns. Os processos geridos por este
Núcleo, abaixo listado, são descritos nas páginas seguintes.
Sempre que aplicável, são indicadas as instruções de trabalho e os templates/ formulários de apoio a cada processo. É de notar que estas
são orientações em vigor à data de publicação deste manual e que a sua enunciação não prescinde uma avaliação, por parte dos gestores
e intervenientes nos processos, no decorrer do seu trabalho diário, da efetiva documentação de suporte e legislação a utilizar/consultar
processo a processo.
Na documentação de apoio, englobando a legislação, que é transversal aos processos do Núcleo, inclui-se, para os Processos do
Imobilizado, as Normas de Contabilidade Pública (NCP) 3, 5, 6, 8 e 13, relativas, nomeadamente, a Ativos Intangíveis, Ativos Fixos
Tangíveis, Locações, Propriedades de Investimento e Rendimento de Transações com Contraprestação; e para os Processos de Stocks, a
NCP 10, relativa a Inventários. Transversal aos processos de Imobilizado e Stocks inclui-se Plano de Contas Multidimensional, com notas
acerca da contabilização e mensuração dos ativos fixos tangíveis, intangíveis, propriedades de investimento e inventários, e o
Classificador Complementar 2 (CC2) que contém as vidas úteis de referência para os ativos, assim como a Instrução para Inventários.
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NIStocks-010: Aquisição de Bens de Imobilizado
Para assegurar uma correta gestão do património, o Núcleo de Imobilizado e Stocks assegura o cadastro e inventário de todos os bens imobilizados adquiridos pela U.Porto.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-010-010: Enviar fatura e PAD ao Núcleo de Imobilizado e Stocks
Sendo detetada, na atividade da Unidade de Contabilidade e Tesouraria, uma fatura referente a um bem a imobilizar, esta deverá
reencaminhar a fatura, em formato PDF, bem como o PAD que originou a aquisição, por email, ao Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks).
Documentação enviada: Fatura
PAD

NIStocks-010-020: Criar ficha de imobilizado, etiqueta e etiquetar fisicamente o imobilizado
O NIStocks cria a ficha de imobilizado no ERP, o que pressupõe conta POC provisória e classificador provisório.
Caso existam os meios necessários, o processo é sempre gerido na Entidade Constitutiva, pelo que o processo de criação da etiqueta poderá
ser feito localmente ou centralmente, usando para o efeito o software de impressão de etiquetas (caso não exista equipa a nível local, a
etiquetagem poderá ocorrer apenas após a integração das fichas no documento de compras.).
Após a geração e impressão da etiqueta, o NIStocks efetua a etiquetagem física dos bens, recolhendo as características físicas dos mesmos.
Documentação recebida: Fatura
PAD
Formulários/Templates: Ficha de Incorporação de Ativos
Modelo Etiqueta U.Porto

NIStocks-010-030: Corrigir conta POC
No caso de, ao realizar a etiquetagem dos bens e a análise da fatura, se verificar que a classificação contabilística não é a mais correta, o
NIStocks solicita por email à Unidade de Contabilidade e Tesouraria a alteração das contas POC.
A Unidade de Contabilidade e Tesouraria efetua a correção da fatura no ERP e envia a fatura corrigida ao NIStocks.
Documentação enviada: Fatura corrigida

NIStocks-010-040: Atualizar ficha do imobilizado
O NIStocks atualiza as fichas de imobilizado no ERP, considerando conta POC e classificador corretos, incluindo dados como descrição, marca,
modelo e número de série do bem, bem como outras características técnicas, e ainda informação relativa a Entidade Constitutiva, utilizador e
responsável pelo bem.

NIStocks-010-050: Integrar ficha de imobilizado com o documento das compras
O NIStocks integra a ficha de imobilizado com o documento de compras no ERP. Ao integrar a ficha de imobilizado, é atualizada na ficha a
data de aquisição, utilização e inventário, bem como o valor e os critérios de depreciação. Automaticamente, é feita a geração do cálculo das
depreciações e amortizações em cada uma das fichas para posterior integração na contabilidade, assim como os proveitos do exercício caso
exista um subsídio ao investimento associado à ficha de imobilizado (que só serão integradas após validação final no mês corrente).
Se a ficha representar um acréscimo de valor ou uma grande reparação a um bem já existente, terá de ser indicado na ficha de imobilizado o
bem ascendente e colocar a norma correspondente. O ERP fará o cálculo automático da amortização a processar, correspondente à vida útil
remanescente do bem ascendente.

NIStocks-010-060: Identificar taxa de financiamento para determinação de proveitos
No caso de a aquisição do bem ter uma entidade financiadora envolvida, procede-se à identificação da existência de subsídio ao investimento
no ERP, e analisa-se a taxa de financiamento através da análise ao Centro de Controlo Orçamental no SIGARRA e da análise de aquisição do
bem e consulta dos ficheiros disponibilizados no SIGARRA pela Unidade de Projetos (caso seja necessária alguma informação adicional, o
NIStocks contacta a Unidade de Projetos para que seja prestado esclarecimento).
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NIStocks-010-070: Integrar Subsidio
Tendo identificado o subsídio e taxa de financiamento, ao NIStocks integra o subsídio na ficha de imobilizado no ERP.

NIStocks-010-080: Informar Núcleo de Contabilidade do adiantamento
Caso haja um adiantamento, o NIStocks informa a Unidade de Contabilidade e Tesouraria. Não havendo, o processo é concluído.

NIStocks-010-090: Arquivar fatura original e enviar cópia ao Núcleo de Imobilizado e Stocks
Estando informada do adiantamento relativo a imobilizado e recebendo uma fatura referente ao registo do mesmo, a Unidade de
Contabilidade e Tesouraria arquiva a fatura original e enviar cópia por email, em formato PDF, para NIStocks regularizar o adiantamento.
Documentação recebida: Fatura original
Documentação enviada: Cópia de fatura

NIStocks-010-100: Efetuar transferência de investimento
O NIStocks procede à transferência de investimento, utilizando para o efeito um documento do ERP que executa a alteração das contas da
ficha de imobilizado e o correspondente lançamento contabilístico. Altera ainda o tipo de investimento, de imobilizado em curso para
imobilizado firme, para que a ficha comece a depreciar na data de utilização do bem.
Documentação recebida: Cópia de fatura
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NIStocks-020: Avaliações
Sendo detetado um bem não etiquetado numa Entidade Constitutiva, cabe ao Núcleo de Imobilizado e Stocks garantir a sua avaliação e
atualização de cadastro, de forma a assegurar uma correta gestão do património.

Descrição das atividades do processo
NIStocks-020-010: Detetar bem não etiquetado e comunicar ao NIStocks
Caso uma Entidade Constitutiva detete a existência de um bem que não esteja etiquetado, deve contactar e informar o Núcleo de
Imobilizado e Stocks.
NIStocks-020-020: Verificar existência de cadastro do bem
O Núcleo de Imobilizado e Stocks verifica no ERP se o bem detetado já se encontra cadastrado.
NIStocks-020-030: Criar ficha de imobilizado e etiqueta
Caso se verifique não existir cadastro do bem, o Núcleo de Imobilizado e Stocks procede à criação da ficha do imobilizado no ERP e à criação
da etiqueta no software de impressão de etiquetas.
Formulários/Templates: Ficha de Incorporação de Ativos
Modelo Etiqueta U.Porto
NIStocks-020-040: Etiquetar fisicamente o bem
Existindo cadastro, o Núcleo de Imobilizado e Stocks procede à etiquetagem física do bem.
NIStocks-020-050: Criar/Atualizar registo
Após a etiquetagem do bem, caso o bem ainda não tivesse cadastro, o Núcleo de Imobilizado e Stocks cria um documento de avaliação do
bem e o registo do mesmo no ERP.
Caso já existisse cadastro, e se necessário, o Núcleo de Imobilizado e Stocks atualiza o registo existente.
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NIStocks-030: Doações sendo a U.Porto a entidade beneficiária
Entidades externas à U.Porto podem demonstrar intenção de doar bens à Universidade. Havendo um contacto nesse sentido, é o Núcleo de Imobilizado e Stocks quem o gere e faz a gestão de todo o
processo de regularização de transferências de imobilizado tendo como âmbito doações em que a U.Porto é a entidade beneficiária.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-030-010: Contactar U.Porto para dar a conhecer a intenção de doação
Havendo a intenção de doar um bem, uma entidade externa poderá contactar a U.Porto.
NIStocks-030-020: Solicitar apoio ao Núcleo de Imobilizado e Stocks
Perante um contacto de intenção de doação que a Entidade Constitutiva contactada considere de interesse, o Núcleo de Imobilizado e Stocks
(NIStocks) é contactado para que inicie a gestão do processo.

NIStocks-030-030: Solicitar emissão de parecer ao Fiscal Único
O NIStocks envia, por email, ao Fiscal Único a informação relativa à intenção da aceitação da doação, designadamente, os bens a doar e a
entidade doadora. O Fiscal Único deverá emitir parecer sobre a aceitação da doação em questão.

NIStocks-030-040: Comunicar parecer
Caso o parecer do Fiscal Único seja negativo, o NIStocks comunica o parecer a quem da Entidade Constitutiva tiver iniciado o pedido e termina
o processo.

NIStocks-030-050: Emitir Documento Doação Entidade Benificiária e enviar a despacho
Sendo o parecer do Fiscal Único positivo, o NIStocks emite um Documento de Doação da Entidade Benificiária (sendo que este pode ser
previamente enviado pela própria Entidade Constitutiva) que envia, juntamente com o parecer do Fiscal Único, ao Dirigente máximo da
Entidade Constitutiva para aprovação.
Documentação enviada: Parecer do Fiscal Único
Auto de doação
Templates: Minuta Auto de Doação Entidade beneficiaria
Informação Doação U.Porto beneficiaria Conselho de Gestão Minuta Auto Doação Entidade dadora
NIStocks-030-060: Comunicar decisão
Caso o Dirigente máximo não aprove a doação, é comunicada a decisão a quem da Entidade Constitutiva tiver iniciado o pedido e é terminado
o processo.

NIStocks-030-070: Criar etiqueta e etiquetar fisicamente o imobilizado e criar ficha
Sendo a doação aprovada, e após indicação da chegada à U.Porto do bem doado, o NIStocks procede à criação da ficha de imobilizado no ERP,
o que pressupõe conta POC provisória e classificador provisório.
O processo de criação da etiqueta, no software de impressão de etiquetas, caso existam os meios necessários, é sempre gerido na Entidade
Constitutiva.
Após a geração e impressão da etiqueta, o NIStocks efetua a etiquetagem física dos bens, recolhendo as características físicas dos mesmos.
Formulários/Templates: Ficha de Incorporação de Ativos
Modelo Etiqueta U.Porto
NIStocks-030-080: Integrar a ficha de imobilizado em sistema e gerar movimento contabilístico
Por fim, o NIStocks cria o documento de doação de entidade beneficiaria e integra a ficha de imobilizado no módulo de Equipamentos e
Ativos no ERP. O movimento contabilístico é integrado automaticamente no módulo de contabilidade.
Caso seja necessário, devem ainda ser corrigidos os dados da ficha de imobilizado, previamente criada, sendo então concluído o processo.
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NIStocks-040: Subsídios ao Investimento
O processo de Subsídios ao Investimento é um processo de reconhecimento de subsídio/financiamento aos bens adquiridos no âmbito da execução de projetos financiados.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-040-010: Solicitar ao NIStocks a criação de subsídio e correspondente conta POC
Tendo a Unidade de Contabilidade e Tesouraria, na sua atividade, a necessidade de lançar um contrato de financiamento que tenha associada
uma componente de capital, solicita ao Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) a criação de subsídio e correspondente conta POC de
subsídios ao investimento.
NIStocks-040-020: Criar subsídio e gerar conta
O NIStocks cria o novo subsídio no ERP, numa tabela do módulo de Equipamentos e Ativos, onde indica a entidade financiadora, o método de
reconhecimento de proveitos e a percentagem de financiamento ou o montante contratado (quando ainda não há informação sobre a
percentagem de financiamento). A criação de subsídio faz automaticamente a criação da conta POC de subsídio ao investimento.
O NIStocks comunica à Unidade de Contabilidade e Tesouraria a conta POC criada para que se possa efetuar o lançamento do contrato de
financiamento.

NIStocks-040-030: Integrar subsídio nas fichas de imobilizado
Sendo verificado pelo NIStocks, na análise ao Centro de Controlo Orçamental (e em correspondência deste com o ficheiro de Projetos
disponibilizado pela Unidade de Projetos para os casos em que há associação a um projeto), que determinada aquisição é financiada, integra
no ERP o documento com a indicação do subsídio ao investimento previamente criado, as fichas subsidiadas e a percentagem de
financiamento. Caso não haja necessidade de efetuar correções, o processo é concluído.

NIStocks-040-040: Solicitar validação da informação à UProj
Caso se verifique a necessidade de efetuar correções, e estas sejam decorrentes da atividade da Unidade de Projetos, o NIStocks envia a
informação que necessita de correções à UProj para validação.

NIStocks-040-050: Recriar subsídio ou desassociar subsídio mediante informação da UProj
Tendo resposta da Unidade de projetos, o NIStocks procede à recriação do subsídio ou à desassociação do subsídio à ficha no ERP, caso a
Unidade de Projetos tenha verificado a inelegibilidade de uma despesa, após o que conclui o processo.

NIStocks-040-060: Recriar subsídio ou desassociar subsídio da ficha
Caso se verifique a necessidade de efetuar correções, mas que não sejam decorrentes da atividade da UProj, o NIStocks recria ou desassocia o
subsídio no ERP, mediante as correções necessárias, concluindo assim o processo.
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NIStocks-050: Doações sendo a U.Porto a entidade cedente
O Núcleo de Imobilizado e Stocks é faz a gestão de todo o processo de regularização de transferências de imobilizado tendo como âmbito
doações em que a U.Porto é a entidade cedente.

Descrição das atividades do processo
NIStocks-050-010: Solicitar doação de bem
Havendo intenção de doar bens em condições de serem cedidos, a Entidade Constitutiva responsável pelos bens a doar solicita ao Núcleo de
Imobilizado e Stocks (NIStocks) a gestão do processo, indicando os dados relativos ao bem a doar e à instituição para a qual se pretende fazer
a doação.

NIStocks-050-020: Elaborar auto de doação e enviar para despacho
O NIStocks deverá proceder à elaboração do Auto de Doação em conformidade com o pedido efetuado e enviá-lo para despacho do Dirigente
máximo da Entidade Constitutiva.
Templates: Minuta Auto Doação Entidade dadora
Modelo F2 CIBE
Informação Abate por Doação

NIStocks-050-030: Comunicar decisão desfavorável
Caso a doação não tenha sido aprovada, o NIStocks informa o responsável da Entidade Constitutiva pelo pedido de doação, informando ainda
que irá dar início ao processo de Abates/Alienações.
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NIStocks-050-040: Enviar auto de doação à Instituição que irá receber o bem
Caso a doação tenha sido aprovada, o NIStocks envia o Auto de Doação à Entidade Externa que irá receber o bem.

NIStocks-050-050: Assinar auto de doação
A Entidade Externa que irá receber o bem assina o Auto de Doação e devolver uma via ao NIStocks.

NIStocks-050-060: Integrar doação em ERP
Para concluir o processo, o NIStocks procede à integração da doação no ERP, sendo que esta gera automaticamente lançamento na
contabilidade assim como ficha de abate por doação.

Manual de Processos SPUP | SEF: NIStocks
Página 13 de 27
Versão 1.0 | 31/05/2018

NIStocks-060: Abates e Alienações
O Núcleo de Imobilizado e Stocks assegura o abate e alienação de bens imobilizados, o que pressupõe a gestão de um processo aplicado perante o final da vida útil dos bens, ou da ocorrência de situações
que afetem a capacidade dos mesmos produzirem benefícios com a sua utilização.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-060-010: Elaborar pedido de abate ou de alienação do bem
Um Serviço de uma Entidade Constitutiva que seja responsável por um bem e que pretenda, mediante análise prévia, o abate ou a alienação
desse bem por ser uma alternativa vantajosa tendo em conta o seu fim de vida útil, elabora o pedido ao Núcleo de Imobilizado e Stocks
(NIStocks) indicando o motivo, a descrição do bem, o número de inventário e outros dados que possam ser relevantes na tomada de decisão.
NIStocks-060-020: Elaborar proposta de abate de bem e enviar para despacho
Recebendo o pedido, o NIStocks verifica qual o fim pedido para o bem. Caso tenha sido pedido o abate do bem, o NIStocks elabora a
proposta, de acordo com o modelo F2 do CIBE (portaria 671/2000, de 17 Abril), tendo em conta a informação de gestão recebida.
A proposta de abate é enviada para despacho do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva.
Documentação recebida: Modelo F2
Informação de gestão
Auto de abate
Templates: Informação Abate de bens destruição
Minuta Abate bens destruição
Informação Abate de bens furto
Minuta Abate bens furto
Modelo F2 CIBE
NIStocks-060-030: Arquivar processo
No caso de o abate não ser aprovado, o NIStocks informa o responsável pelo pedido da Entidade Constitutiva, termina o processo e arquiva-o
fisicamente.
NIStocks-060-040: Integrar abate no módulo de equipamentos e ativos
Tendo o abate sido aprovado, o NIStocks regista o abate do bem num documento de abate no módulo de Equipamentos e Ativos no ERP, o
qual regista o abate na ficha de imobilizado e integra o lançamento contabilístico no módulo de contabilidade. Caso o abate se tenha dado
devido a furto, roubo, sinistro, incêndio ou outros, o processo é concluído.
NIStocks-060-050: Ordenar abate por destruição/demolição e contactar entidade externa para executar
Caso o tipo de abate seja por destruição ou demolição, o NIStocks prepara o processo logístico da destruição ou da demolição e acompanha o
processo junto da entidade externa definida para o efeito.
NIStocks-060-060: Preparar o processo através da aplicação da Lei de contratação pública
Tendo sido pedida a alienação como fim para o bem, o NIStocks encaminha o pedido para a Unidade de Compras, para que o processo seja
preparado mediante a Lei da contratação pública.
NIStocks-060-070: Emitir e enviar fatura de venda ao cliente e integrar venda no ERP
O processo segue depois para a Unidade de Contabilidade e Tesouraria onde, mediante informação da Unidade de Compras dos dados para
emissão da fatura ao cliente, é registada a fatura no ERP e enviada ao cliente.
Documentação enviada: Fatura
NIStocks-060-080: Dar conhecimento de pagamento à ao NIStocks
A Unidade de Contabilidade e Tesouraria envia a fatura ao NIStocks para que sejam atualizados os dados referentes ao bem.
Documentação enviada: Fatura
NIStocks-060-090: Integrar a fatura no registo de Gestão de Imobilizado
O NIStocks integra a fatura de venda na ficha de imobilizado no ERP, de forma a que a informação de venda fique registada na ficha, e conclui
o processo.
Documentação recebida: Fatura
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NIStocks-070: Transferência Interna de Bens Móveis
O Núcleo de Imobilizado e Stocks faz a gestão do processo de Transferência Interna de Bens Móveis.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-070-010: Receber comunicação de necessidade de transferência
Perante a necessidade de uma transferência interna de bens móveis, o Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) é contactado para que inicie
a gestão do processo.
NIStocks-070-020: Gerar Nota de Transação Interna (NTI)
Recebendo o pedido, o NIStocks verifica se há comparticipação na aquisição e, havendo, contacta a Unidade de Contabilidade e Tesouraria,
para que seja gerada uma nota de transação interna no ERP.
Documentação gerada: Nota de transação interna (NTI)

NIStocks-070-030: Enviar comunicado sobre a metodologia da contabilização da aquisição
Para que os requisitos necessários sejam assegurados ao contabilizar a aquisição com comparticipação, a Unidade de Contabilidade e
Tesouraria envia um comunicado ao NIStocks, juntamente com a Nota de Transferência Interna, com a metodologia a utilizar para assegurar a
correta contabilização da aquisição.
Documentação enviada: Nota de transação interna (NTI)
Metodologia a utilizar

NIStocks-070-040: Elaborar auto de transferência e enviar para Entidade de origem aprovar
O NIStocks elabora o Auto de Transferência em word, identificando o motivo pelo qual o bem está a ser transferido, as fichas de imobilizado a
transferir (número da ficha, número de inventário, classificador, descrição e valor) e o lançamento de contabilístico a efetuar pela Entidade
que transfere e pela Entidade que recebe.
No caso das aquisições, tendo havido comparticipação da unidade de destino e já tendo sido gerada a Nota de Transação Interna de
recuperação dos custos associados à aquisição, esta deverá estar refletida no Auto de Transferência (quadro de lançamento contabilístico)
através de uma referência relativa à regularização do lançamento. Ainda, caso exista subsídio ou investimento associado à ficha, este também
é transferido para a Entidade Constitutiva.
O Auto de Transferência é enviado para aprovação da Entidade Constitutiva de origem do bem a transferir. Caso não seja aprovado, o
processo é encerrado.
Documentação enviada: Auto de transferência
Template: Modelo de Auto de Transferências UOS
Modelo de Auto de Transferência
Modelo Alteração de localização responsável

NIStocks-070-050: Integrar transferência no ERP e encaminhar auto para Entidade de destino aprovar
Tendo o Auto de Transferência sido aprovado, o NIStocks procede à transferência do imobilizado em sistema ERP e envia o Auto de
Transferência para a Entidade Constitutiva de destino para que seja aprovado.

NIStocks-070-060: Comunicar não aprovação ao Núcleo de origem
Caso a Entidade Constitutiva de destino não aprove o Auto de Transferência, a equipa do NIStocks da Entidade Constitutiva de destino
informa a equipa do NIStocks da Entidade de origem para que seja feita a reversão da integração no ERP.

NIStocks-070-070: Reverter integração da transferência no ERP
O NIStocks de origem reverte a transferência no ERP e encerra o processo.

NIStocks-070-080: Integrar transferência na Entidade de Destino
Tendo o Auto de Transferência sido aprovado pela Entidade Constitutiva de destino, a equipa do NIStocks dessa Entidade integra a
transferência no ERP e comunica à equipa do NIStocks da Entidade de origem.
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NIStocks-070-090: Validar transferência no ERP
Após integração da transferência, a equipa do NIStocks da Entidade Constitutiva de destino revê e valida as alterações introduzidas,
comparando-as com o Auto de transferência.

NIStocks-070-100: Arquivar documentação física
Tendo a transferência validada, o processo é concluído pelo NIStocks na Entidade Constitutiva de destino após o arquivo dos documentos.

NIStocks-070-110: Validar transferência ERP
Recebendo a comunicação da equipa da Entidade Constitutiva de destino, também a equipa do NIStocks da Entidade Constitutiva de Origem
revê e valida as alterações introduzidas, comparando-as com o Auto de transferência.

NIStocks-070-120: Arquivar documentação física
O processo é concluído pelo NIStocks na Entidade Constitutiva de origem quando os documentos relativos à transferência são arquivados.
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NIStocks-080: Transferência de Bens Imóveis
De acordo com os seus Estatutos, a U.Porto goza de autonomia patrimonial, pelo que os imóveis integram o património da Universidade. Uma vez que as Entidades Constitutivas não têm o mesmo privilégio,
é necessário um ato de afetação dos imoveis sempre que este é usufruído por uma Entidade Constitutiva. Esta afetação deverá ser feita tanto em relação ao imóvel em si, como quando estamos perante
obras de beneficiação que acrescem valor e/ou vida útil ao imóvel, independentemente da entidade que as realizou.
A contabilização destas cedências está prevista no Manual de Transações Internas da U.Porto.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-080-010: Detetar fim de obra pela análise de contas de imobilizado e confirmar com SII
Regularmente, o Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) analisa as contas de imobilizado em curso de modo a poder detetar quais os
projetos que já estão concluídos. Se no decorrer da análise for detetada a conclusão de alguma obra, o NIStocks confirma com a Unidade de
Gestão de Projetos e Empreitadas do Serviço de Instalações e Infraestruturas da Reitoria se efetivamente alguma obra foi terminada.
NIStocks-080-020: Pedir transferência de ficha do imóvel
Confirmando-se o término de obra, e tendo esta sido realizada localmente, o NIStocks pede à equipa da Unidade Local que transfira a ficha do
imóvel.
NIStocks-080-030: Transferir ficha do imóvel para a Unidade Central
A equipa do NIStocks da Unidade local efetua um documento de transferência/cedência no ERP, no qual indica a Unidade Central como
destino e indica as fichas de obras já concluídas a transferir.
Comunica à Unidade Central que efetuou a transferência das fichas e indica qual o imóvel ao qual dizem respeito as obras efetuadas.
NIStocks-080-040: Validar transferência da ficha e integrar contabilisticamente
Recebendo a ficha do imóvel, para validar a transferência da ficha e a integrar contabilisticamente, o NIStocks deverá aceder no módulo de
contabilidade aos documentos de transferência/cedência e integrar o documento (transferência/cedência gerado no ERP) na contabilidade e
as fichas no módulo de equipamentos e ativos.
NIStocks-080-050: Transferir imobilizado em curso para imobilizado firme
Caso a obra tenha sido realizada centralmente, ou já tendo recebido e validade o ficha do imóvel transferida pela equipa da Unidade Local, o
NIStocks transfere no ERP o imobilizado em curso para imobilizado firme, gerando um documento de transferência de investimento onde se
indica a ficha que vai passar de imobilizado em curso para imobilizado firme, a respetiva conta POC e o tipo de investimento. Este documento
integra o lançamento contabilístico correspondente no módulo de contabilidade. A ficha de imobilizado fica em utilização e inicia a
amortização a partir desta data.
Documentação gerada: Transferência de investimento
NIStocks-080-060: Elaborar Auto de Transferência e enviar para Conselho de Gestão aprovar
Tendo realizado a transferência para imobilizado firme, o NIStocks elabora o Auto de Transferência em word que envia para aprovação do
Conselho de Gestão.
Documentação enviada: Auto de transferência
Template: Modelo de afetação de imoveis
Modelo de reafectação de imoveis
Minuta de afetação de obras (só usado na Reitoria)
NIStocks-080-070: Transferir ficha do imóvel para a Entidade Constitutiva
Tendo aprovação do Auto de Transferência, e caso o imóvel seja usado centralmente, o processo é concluído. Caso o imóvel seja de uso local,
é necessária a aprovação da cedência da obra para utilização, pelo que o NIStocks procede à transferência das fichas para a equipa da
Unidade Local através de um novo documento de transferência/cedência no ERP.
Documentação recebida: Auto de transferência
NIStocks-080-080: Receber e reencaminhar auto de transferência para aprovação da Direção
A equipa do NIStocks da Unidade Local envia o auto de transferência para ser aprovado pelo Dirigente máximo dessa Entidade Constitutiva.
NIStocks-080-090: Integrar ficha de imóvel na Unidade de Destino
Tendo o auto de transferência sido aprovado, equipa do NIStocks da Unidade Local integra o documento no ERP e atualiza os dados na ficha
de imobilizado, nomeadamente ascendente e taxa de amortização, concluindo assim o processo.
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NIStocks-090: Transferências de investimentos
O processo de Transferências de Investimentos compreende a regularização periódica das transferências de imobilizado em curso para
imobilizado firme.

Descrição das atividades do processo
NIStocks-090-010: Verificar bens móveis ou patentes
O Núcleo de Imobilizado e Stocks verifica periodicamente se há bens móveis que já tenham terminado a sua construção ou, no caso das
patentes, se estas já foram concedidas, informando-se junto do Serviço responsável pelo bem/patente para proceder à transferência para
imobilizado firme.
NIStocks-090-020: Transferir Imobilizado em curso para imobilizado firme
A transferência de imobilizado em curso para imobilizado firme é realizada no ERP, através de um documento de transferência de
investimento, onde se indica a ficha que vai passar de imobilizado em curso para imobilizado firme, a respetiva conta POC e o tipo de
investimento. Este documento integra o lançamento contabilístico correspondente no módulo de contabilidade. A ficha de imobilizado fica
em utilização e inicia a amortização a partir desta data.
Documentação gerada: Transferência de investimento
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NIStocks-100: Amortização, Depreciação e Proveitos
Mensalmente (no inicio do mês mas refernte ao mês anterior), o Núcleo de Imobilizado e Stocks regulariza a contabilização das
Amortizações, Depreciações e Proveitos dos bens adquiridos ao longo do mês e que já se encontram lançados pelo Núcleo de Contabilidade.

Descrição das atividades do processo
NIStocks-100-010: Verificar integração dos documentos de compras com o módulo de imobilizado no ERP
O Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) verifica, no início de cada mês, se todos os documentos de compras relacionados com ativos
estão integrados com o módulo de imobilizado no ERP, de forma a garantir que depois desta validação não serão efetuados lançamentos.

NIStocks-100-020: Validar a geração de amortizações, depreciações e proveitos (a,d,p) no ERP
O NIStocks verifica no ERP se todas as fichas estão a gerar amortização e proveito correto, quando aplicável. Para além disso, nesta fase são
efetuadas as seguintes validações:
•

Validação das contas da analítica;

•

Validação da integração do subsídio e correspondente taxa de financiamento;

•

Validação dos bens de reduzido valor (verificar se estão a amortizar a uma taxa correta);

•

Validação das fichas de acréscimos de valor e grande reparação (verificar de estão a amortizar à taxa correta);

•

Verificar se todos os documentos relacionados com ativos estão integrados;

•

Validar se os saldos dos balancetes de equipamentos e ativos são coincidentes com os balancetes da contabilidade.

NIStocks-100-030: Integrar dados de a,d,p do ERP no módulo de contabilidade
O NIStocks gera no ERP os documentos de amortização e integra-os no módulo de contabilidade. Estes documentos integram ainda o
reconhecimento de eventuais proveitos relacionados com subsídios ao investimento.
Documentação gerada: Documentos de amortização

NIStocks-100-040: Validar no ERP a integração de a,d,p no módulo da contabilidade
O NIStocks valida e confirma no ERP se os dados gerados no módulo de equipamentos e ativos coincidem com os dados integrados na
contabilidade. Os balancetes são novamente validados no que se refere às contas de amortizações acumuladas e amortizações do exercício.
Caso não se verifiquem erros, o processo é concluído.
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NIStocks-100-050: Eliminar documentos e reiniciar processo
Caso o NIStocks detete erros de maior, como documentos totalmente errados, elimina os documentos de amortização elaborados no ERP até
ao momento e reinicia o processo.

NIStocks-100-060: Lançar a,d,p extraordinários à ficha no ERP
Verificando-se erros pontuais, o NIStocks efetua um documento de amortização extraordinária no módulo de Equipamentos e Ativos do ERP,
quando se verifica que: a amortização de determinada ficha não está correta e já se encontra integrada na contabilidade; o proveito
reconhecido relativo a determinado financiamento não está correto e já se encontra integrado o proveito respeitante a essa ficha.
Este documento integra automaticamente o lançamento contabilístico que lhe corresponde e o processo fica concluído.
Documentação gerada: Documentos de amortização extraordinária
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NIStocks-110: Gestão de Stocks e Armazéns
A Gestão de Stock e Armazéns é um processo que compreende a gestão dos armazéns de existências da U.Porto nas perspetivas material, administrativa e económica, garantindo a sua salvaguarda. Esta
gestão compreende ainda a elaboração de análises de rotação de stocks, com avaliação da necessidade de constituição de provisões, bem como a necessidade de stock mínimo para garantir a operação.
Devem ainda ser garantidas as verificações quantitativa e qualitativa dos bens adquiridos para a constituição de stocks na U.Porto.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-110-010: Planear necessidades de armazenagem
No início do ano, o Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) projeta as quantidades de stock em armazém para responder às exigências, de
forma a prever as necessidades futuras de armazenagem e recursos, assegurando:
• Níveis mínimos de inventário;
• Espaço para armazenagem;
• Quantidade e prazos de transporte;
• Áreas de receção, preparação e expedição.
NIStocks-110-020: Aplicar políticas para material obsoleto/ sobrante
Ao longo do ano, o NIStocks define e aplica as políticas de gestão dos materiais obsoletos/ sobrantes, que garantem:
•

A análise e identificação de oportunidades para a utilização de material obsoleto/ sobrante existente em armazém;

•

A análise das características dos materiais para prever a sua obsolescência;

•

A análise do tempo de vida útil do material;

•

O procedimento de análises periódicas ao armazém com vista à identificação de material obsoleto/ sobrante.

NIStocks-110-030: Definir políticas de operação e manuseio de materiais
O NIStocks define também políticas de operação dos materiais de acordo com as características de peso, volume, resistência do material,
material sólido ou líquido. É determinada a localização física dos materiais em armazém, de forma a minimizar o percurso e tempo
despendido no processo de picking, na arrumação e recolha dos materiais. O NIStocks define ainda o planeamento da atividade operacional
(diário/ semanal) e os grupos de trabalho dinâmicos, de forma a afetar os recursos.
NIStocks-110-040: Desenvolver estratégia de arrumação de materiais
O NIStocks desenvolve a estratégia de arrumação definindo o layout do armazém e a melhor localização para cada categoria de materiais,
sendo a informação fornecida no ato de receção dos materiais para posterior arrumação.
NIStocks-110-050: Desenvolver estratégia de remoção de materiais
É ainda desenvolvida a estratégia de remoção de stock, para transferência entre armazéns, consumo e/ ou inspeções periódicas.
NIStocks-110-060: Definir artigos para stock
Também ao longo do ano, o NIStocks avalia as necessidades e define artigos para stock.
NIStocks-110-070: Definir níveis de stock
Depois de definidos os artigos, são definidos os níveis de stock e a base de custos de armazenagem, tendo em conta o crescimento expectável
da operação. O NIStocks desenvolve políticas de inventário para os materiais stockáveis, através de procedimentos, que asseguram:
• O planeamento de necessidades;
• A reposição de quantidades;
• Os níveis de segurança de stocks;
• A variabilidade dos prazos de entrega.
NIStocks-110-080: Monitorizar o nível de stock
O NIStocks monitoriza o nível de stock e, caso detete (por análise periódica ou na sequência de uma requisição interna) que este se encontra
abaixo dos patamares definidos, pede a reposição de stock por aquisição à Unidade de Compras.
NIStocks-110-090: Registar entrada em stock e informar Núcleo de Contabilidade
Recebendo a encomenda para reposição de stock, o NIStocks faz o registo no ERP Primavera dos artigos a entrar em stock com as respetivas
quantidades e preço unitário, e informa o Núcleo de Contabilidade para que transforme a guia de entrada em stock em fatura.
Documentação criada: Guia de entrada em stock
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NIStocks-120: Gestão de Requisições Internas
O Núcleo de Imobilizado e Stocks é responsável pela gestão de requisições internas.
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Descrição das atividades do processo
NIStocks-120-010: Criar pedido de requisição interna no SIGARRA
Os serviços das Entidades Constitutivas que pretendam a aquisição de um artigo em stock, iniciam o pedido de requisição interna no
SIGARRA, pelo módulo de Carrinho de Compras.
Documentação criada: Requisição interna
NIStocks-120-020: Solicitar transferência de saldo entre rubricas ao NIStocks
É despoletada uma notificação automática pelo sistema ao requerente caso não exista dotação orçamental para o que for pretendido; nesse
caso, o requerente deverá pedir por email ao Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) a transferência de saldo entre rúbricas do seu Centro
de Controlo Orçamental (CCO), indicando no email o número de requisição e qual a rubrica a usar.
NIStocks-120-030: Validar pedido e pedir à UCT a alteração orçamental da rubrica
O NIStocks avalia o pedido e encaminha-o à Unidade de Contabilidade e Tesouraria.
NIStocks-120-040: Transferir rubricas e confirmar alteração ao NIStocks
A Unidade de Contabilidade e Tesouraria faz a transferência de saldo entre rubricas, sendo este integrado e cativado no ERP posteriormente.
NIStocks-120-050: Informar requerente para avançar com o pedido
Tendo a confirmação da transferência de saldos, o NIStocks informa o requente de que o pedido está em condições de avançar.
NIStocks-120-060: Validar o pedido de despesa
Tendo dotação orçamental, o sistema inicia o seu workflow, enviando o pedido para validação pelo responsável pela requisição interna,
tipicamente o responsável do serviço que solicita a requisição.

NIStocks-120-070: Integrar registo de saída de artigos no ERP e avaliar nível de stock
No caso dos bens requisitados não existirem em stock, é solicitada a aquisição à Unidade de Compras, sendo o processo continuado após
receção da encomenda.
Estando a requisição em condições de ser respondida, o NIStocks regista a saída de artigos de armazém, sendo criado um documento no ERP
Primavera que dá a saída dos artigos de stock, faz o registo contabilístico e regista a despesa no CCO do serviço requisitante.
Documentação emitida: Guia de saída em stock
NIStocks-120-080: Notificar requisitante da data e local de entrega para levantar artigo
Estando os registos efetuados, o NIStocks realiza duas atividades paralelas: verifica a necessidade de ser resposto stock do tipo dos bens que
tenham sido requisitados, caso em que solicita aquisição à Unidade de Compras; e envia notificação pelo SIGARRA ao requisitante indicando
que a encomenda se encontra pronta para levantamento, podendo dar indicação da hora e local para levantamento da encomenda (a
definição da hora e local pode também ser feita por contacto telefónico).
NIStocks-120-090: Dirigir-se ao local de entrega e entregar material
Consoante a data, hora e local combinado, o NIStocks realiza a entrega do material requisitado.

NIStocks-120-100: Dirigir-se ao local de entrega e receber material
O requisitante recebe a encomenda e acusa a receção no SIGARRA.

NIStocks-120-110: Encerrar requisição no SIGARRA
Sendo notificado pelo SIGARRA, o NIStocks regista a entrega da encomenda e conclui o processo.
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NIStocks-130: Fecho de armazéns de existências
O processo de Fecho de Armazéns de Existências decorre anualmente, no final do ano.

Descrição das atividades do processo
NIStocks-120-010: Validar no ERP registos de entradas e saídas de artigos em stock do ano
No final do ano, o Núcleo de Imobilizado e Stocks (NIStocks) valida no ERP Primavera os registos do ano relativos a entradas e saídas de
artigos em stock.
NIStocks-120-020: Fechar armazéns no ERP
Após validar os registos, o NIStocks fecha os armazéns no ERP, por forma a não permitir quaisquer registos nos artigos em stock.
NIStocks-120-030: Emitir listas no ERP para contagens físicas de stocks em armazém
O NIStocks emite listas no ERP para efetuar as contagens físicas de stocks em armazém. É feito o planeamento das contagens físicas com
indicação das datas e trabalhadores a alocar à atividade. Aquando das contagens, poderão ocorrer auditorias.
Documentação emitida: Listas para contagem física de stocks
NIStocks-120-040: Efetuar contagens físicas dos bens nos armazéns da U.Porto
O NIStocks efetua as contagens físicas em todos os armazéns da U.Porto, que têm de ser colocadas nas listagens emitidas e feitas de acordo
com a unidade de contagem de cada artigo. No final, os trabalhadores alocados à tarefa assinam a lista e devolvem ao responsável do
NIStocks.
Documentação produzida: Listas assinadas
NIStocks-120-050: Lançar contagens físicas no ERP
As contagens físicas são lançadas no ERP Primavera e são gerados os acertos de inventário e respetivos lançamentos contabilísticos.
NIStocks-120-060: Enviar lista de stocks com referência a 31 de dezembro para AT
Até 31 de janeiro do ano seguinte, o NIStocks envia a lista de stocks, com referência a 31 de dezembro, para a Autoridade Tributária.
Documentação enviada: Lista de stocks

