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NATUREZA DA DESPESA SEM INTERPRETAÇÃO
339030 - Material de Consumo
33903001 – Alimentos para animais.
33903002 – Animais para pesquisa e abate.
33903003 – Artigos de Cama, Mesa, Banho e Copa.
33903004 – Combustível e Lubrificantes Automotivos.
33903005 – Ferramentas
33903006 – Gêneros de Alimentação.
33903007 – Gás engarrafado.
33903008 - Material para Áudio, Vídeo e Foto.
33903009 - Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.
33903010 - Material de Caça e Pesca.
33903011 - Material para Confecção de Aparelhos Ortopédicos.
33903012 – Material Esportivo.
33903013 – Material de Expediente.
33903014 – Material Farmacológico.
33903015 – Material Hospitalar, Odont., Lab., Ambul. e para uso em Clínica.
33903016 – Material Instalação Elétrica e Eletrônica.
33903017 – Material para Limpeza e Higiene.
33903018 – Material de Manobra e Patrulhamento.
33903019 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
33903020 – Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos.
33903021 – Sementes, Mudas Plantas e Insumos.
33903022 – Material Pedagógico.
33903023 – Material para Processamento de Dados.
33903024 – Material de Proteção e Segurança.
33903025 – Material Químico.
33903026 – Material para Reabilitação Profissional.
33903027 – Materiais Representativos, Simbólicos, Cívico, Cultural e Educacional.
33903028 – Material para Sinalização, Identificação e Segurança.
33903029 – Material para Telecomunicações.
33903030 – Material para Utilização em Gráfica.
33903031 – Munições.
33903032 – Peças e Acessórios para Veículos
33903033 – Sobressalentes de Armamento.
33903034 - Suprimentos de Aviação.
33903035 - Suprimento de Proteção ao Vôo.
33903036 – Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos.
33903037 – Material Clínico – Unidades Descentralizadas.
33903038 – Peças não Incorporáveis a Imóveis.
33903039 – Material de Ensino.
33903040 – Medicamentos, Farmácia Básica.
33903041 – Kit de materiais de construção para assentamentos.
33903042 – materiais de infra-estrutura em assentamentos.
33903043 – Alimento enteral para internos em UTI.

339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras
33903101 – Despesas com Premiações.
339032 - Material de Distribuição Gratuita
33903201 – Despesas com Premiações
33903201A – Distribuição de Medicamentos
33903202 – Livros Didáticos
33903203 – Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus
33903204 – Produtos Ortopédicos
33903205 – Óculos
33903206 – Preservativos
33903207 – Gêneros Alimentícios
33903208 – Confecções em Geral
33903209 – Medicamentos – Farmácia Básica
33903210 – Medicamentos – Alto Custo
33903211 – Medicamentos para Consumo Próprio
33903212 – Kit Artesanal
33903213 – Obras de Artes e Artigos Culturais
33903214 – Distribuição de Obras Jurídicas a Procuradores
33903215 – Aparelhos Auditivos
33903216 – Móveis e Materiais para Berçário
33903217 – Prótese Mamária
33903218 – Material Médico-hospitalar
33903219 – Aparelhos para Auxílio da Locomoção de Deficientes Físicos
33903220 – Perfuração de Poços
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903301 – Passagem Aeroviária
33903302 – Passagem Rodoviária
33903303 – Passagem Ferroviária
33903304 – Passagem Marítima/Fluvial
33903305 – Locação de Veículos para Transporte de Pessoas
33903306 – Locação de Avião
33903307 – Passagens para Tratamento fora do Domicílio
33903308 – Passagens – Gabinete
339034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização
33903401 – Mão de obra Contrato de Terceirização de Limpeza
33903402 – Mão de Obra Contrato de Informática
33903403 – Terceirização de serviços na área de saúde.
33903404 - Terceirização de serviços jurídicos.
33903405 - Terceirização de serviços administrativos.
33903406 - Terceirização de serviços de apoio operacional.

33903407 - Terceirização de serviços de vigilância e segurança.
33903408 - Terceirização de serviços assistenciais.
33903409 - Terceirização de serviços de auditoria.
33903410 – Contrato de terceirização de mão de obra do CEPROMAT
339035 - Serviços de Consultoria
33903501 – Pessoa Física
33903502 – Pessoa Jurídica
33903503 – Consultoria Pessoa Física – Gestão de Pessoas
33903504 - Consultoria Pessoa Física - Informática
33903505 – Consultoria Pessoa Física - Administração Financeira
33903506 – Consultoria Pessoa Física - Administração Tributária
33903507 – Consultoria Pessoa Jurídica - Gestão de Pessoas
33903508 – Consultoria Pessoa Jurídica - Informática
33903509 – Consultoria Pessoa Jurídica - Administração Financeira
33903510 – Consultoria Pessoa Jurídica - Administração Tributária
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903601 – Condomínios
33903602 – Diárias a Colaboradores Eventuais no País
33903603 – Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior
33903604 – Comissões de Corretagens
33903605 – Direitos Autorais
33903606 – Serviços Técnicos Profissionais
33903607 – Estagiários
33903608 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho
33903609 - Salários de Internos em Penitenciárias
33903610 - Contratação Temporária
33903611 – Capatazia, estimativa e Pesagem
33903612 – Locação de Imóvel
33903613 – Obrigações Patronais sobre Serviços Pessoa Física
33903614 – Serviço de Manutenção e Conservação de Equipamentos
33903615 – Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas
33903616 – Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos
33903617 – Serviço de Manut. e Cons. de Bens Móveis de Outras Naturezas
33903618 – Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
33903619 – Fornecimento de Alimentação
33903620 – Serviços de lavanderia, cozinha e limpeza.
33903621 – Serviços de Caráter Secreto ou Reservado.
33903622 – Serviço de Mão-de-Obra
33903623 – Serviços de Comunicação em Geral
33903624 – Serviços de Seleção e Treinamento
33903625 – Serviços Médicos e Odontológicos
33903626 – Serviços de Reabilitação Profissional
33903627 – Serviços de Assistência Social
33903628 – Serviços de Perícias Médicas por Benefícios.
33903629 – Serviços de Apoio Técnico e Operacional

33903630 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
33903631 – Fretes e Transportes de Encomendas
33903632 – Juros
33903633 – Auxílio Eventos
33903634 – Auxílio Bolsa de Estudo
33903635 – Serviço de Chapa (carga e descarga)
33903636 - Prestação de serviço com trator, máquina de terraplanagem,
colheitadeira e assemelhados.
33903637 - Prestação de serviços de transporte de passageiros.
33903638 – Serviço de comercialização de artesanato
33903639 – Serviços de promoção artística, culturais, turísticas, recreativas e
desportivas.
33903640 – Bônus do programa Hanseníase
33903641 – Treinamento na Área de Saúde
33903642 - Serviços hospitalares – SIH (Sist. de Inform. Hospit.) – Estratégico.
33903643 - Serviços hospitalares – SIH (Sist. de Inform. Hospit.) – Alta
complexidade.
33903644 - Serviços hospitalares – SIH – Média complexidade
33903645 - Serviços hospitalares – SIH – Varizes
33903646 - Serviços hospitalares – SIH – Próstata
33903647 - Serviços hospitalares – SIH – Queimados
33903648 - Serviços ambulatoriais – SIA – Estratégico
33903649 - Serviços ambulatoriais – SAI – Alta complexidade
33903650 - Serviços ambulatoriais – SAI – Média complexidade
339037 - Locação de Mão-de-Obra
33903701 – Mão de obra na Área de Informática
33903702 – Mão de Obra Vigilância Ostensiva
33903703 – Limpeza, Higiene e Conservação
33903704 – Contrato de estagiário
33903705 – Serviços especializados em administração farmacêutica.
33903706 – Serviços de apoio administrativo técnico e operacional
339038 - Arrendamento Mercantil
33903801 – Locação de Máquinas Fotocopiadoras
33903802 – Locação de Equipamento de Informática.
33903803 – Locação de Máquinas e Equipamento Diversos
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903901 – Anuidade a Entidades de Classes
33903902 – Armazenagem
33903903 – Assinaturas de Periódicos
33903904 – Bolsa de Estudos
33903905 – Capatazia, Estiva e Pesagem
33903906 – Serviço de Apoio ao Ensino
33903907 – Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar

33903908 -Comissões e Corretagens
33903909 - Condomínios
33903910 - Confecção de Carteira de Habilitação Nacional
33903911 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
33903912 – Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem
33903913 – Locação de Imóveis
33903914 – Descontos Concedidos
33903915 – Despesas com Importação e Exportação Aduaneiras
33903916 – Devolução de Saldo de Convênio
33903917 – Direitos Autorais
33903918 – Medição de temperatura de ambientes fechados
33903919 – Serviços de Desenv. de Software, inclusive aquisição.
33903920 – Estudos e Projetos
33903921 – Exposições, Congressos, Conferências e Seminários
33903922 – Festividades e Homenagens
33903923 – Serviços de Comunicação em Geral
33903924 – Fornecimento de Oxigênio
33903925 – Fretes e Transporte de Encomendas
33903926 – Hospedagens
33903927 - Fornecimento de Alimentação
33903928 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
33903929 - Serviços de Água e Esgoto
33903930 – Manutenção de aeronaves
33903931- Manutenção de equipamento para fornecimento de energia elétrica.
33903932- Limpeza e Higienização
33903933 - Serviços de Assistência Social
33903934 - Serviços Bancários
33903935 – Juros
33903936 – Contratação de empresa de transporte de passageiTJET79.14 361.88 .42 a2ssag48 -0

33903955 – Locação de Bens Móveis de Outra Natureza
33903956 – Vale Transporte
33903957 – Locação de máquinas xerográficas e reprográficas
33903958 – Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
33903959 – Serviços de Energia Elétrica
33903960 – Serviços de Fornecimento de Vale-Alimentação
33903961 – Serviços Funerários
33903962 – Serviços de Gás
33903963 – Serviços Gráficos e Clicheria
33903964 – Serviços Hospitalar e em Clínicas
33903965 – Serviços Judiciários
33903966 – Serviços Laboratoriais
33903967– Serviço com Lavanderia
33903968 – Serviços de Manobra e Patrulhamento
33903969 – Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
33903970 – Serviço de Manutenção e Conservação Equipamentos
33903971 – Serviços de Manutenção e Conservação de Máquinas em Geral
33903972 – Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos
33903973 – Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo
33903974– Serviços com Despesas de Telefone Celular
33903975 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
33903976 – Serviços de Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Naturezas
33903977 – Serviços Médico e Odontológico
33903978 – Serviços de Produção Industrial
33903979 – Serviços de Conservação e Beneficiamento de Mercadorias
33903980 – Serviços de Perícia Médica para Beneficiários
33903981 – Serviços de Reabilitação Física e Profissional
33903982 – Serviços de Seleção e Treinamento
33903983 – Serviços de Socorro e Salvamento
33903984 – Seguridade em Geral
33903985 – Seguros de Veículos Automotores e Licenciamento
33903986 – Serviços Técnicos Profissionais (Assessoria)
33903987 – Taxas e Pedágios
33903988 – Uso do SIAF – Adiant. p/ Atender Desp. de Pronto Pagamento
33903989 – Transmissão de Imagem Via satélite
33903990 – Transporte de Servidores
33903991- Reparo e manutenção de equipamentos de processamento de dados.
33903992 – Serviços de Prom. Artíst. Cult., Turísticas, Recreativas e Desportivas
33903993 – Segurança eletrônica
33903994 – Vigilância Ostensiva
33903995 – Seguro de Vida de Servidor Público
33903996 – Multas Indedutíveis
339062 - Aquisição de Produtos para Revenda
33906201 – Bens para alimentação

449051 - Obras e Instalações
44905101 – Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura
44905102 – Bens de Uso Comum do Cidadão
44905103 – Obras e Urbanização
44905105 – Obras e Rodovias
44905106 – Pavimentação
44905107 – Restauração de Rodovias em Terra
44905108 - Implantação de Rodovias
44905109 - Restauração de Rodovias Pavimentadas
44905110 - Obras de Artes Especiais (Ponte de Madeira, Ponte de Concreto)
44905111 – Edificações para Sede de Órgãos Públicos
44905112 – Construção de Hospitais
44905113 – Construção de Casas Populares
44905114 – Construção de Ciretrans
44905115 – Construção de Delegacias, Cadeias e Presídios
44905116 – Construção de Posto Policial (comunitário)
44905117 – Instalação de Elevadores
44905118 – Instalação de Aparelhagem para Ar Condicionado Central
44905119 – Construção de Escolas
44905120 – Construção de Ginásios
44905121 – Construção de Estádios
44905122 – Construção de prédios para farmácia e laboratório.
44905123 – Perfuração de poços artesianos
44905124 – Demarcação Topográfica em Assentamentos
44905125 – Obras de Infra-estrutura em Assentamentos
44905126 – Construção de Unidades Habitacionais em Assentamentos
44905127 – Supervisão de Obras
449052 - Equipamentos e Material Permanente
44905201 – Semoventes e Equipamento de Montaria Guarda e Sela
44905202 – Armamentos
44905203 – Aeronaves.
44905204 – Embarcações Canoa, chata, lancha, navio, rebocador, traindea.
44905205 - Equipamento de Manobra e Patrulhamento
44905206 – Máquinas Aparelhos e Equipamento de Natureza Industrial
44905207 – Máquinas e Equipamentos Energéticos
44905208 – Máquinas, Aparelhos, Equip. Gráficos e outros rel. à graficos
44905209 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
44905210 - Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle
44905211 – Aparelhos e Utensílios Domésticos
44905212 – Equipamentos de Prev., Prot., Segurança, Socorro e Sobrevivência
44905213 – Equipamentos para Escritório
44905214 – Equipamento para Processamento de Dados
44905215 – Instrumentos Musicais e Artísticos
44905216 – Instrumentos para Desenho

44905217 – Aparelhos e Utensílios de Sinalização
44905218 – Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto
44905220 – Carros de Combate
44905221 – Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos
44905222 – Equipamentos, Peças e Acessórios e Proteção a Vôo
44905223 – Livros e Publicações Técnicas
44905224 – Máquinas, Ap., Ferramentas e Utensílios para Oficina
44905225 – Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários
44905226 – Máquinas, Mot. e Aparelhos para Indústria, Comércio e Transporte
44905227 – Material Desportivo de Recreação e de Campanha
44905228 – Aparelhos e Utensílios de comunicação e transporte de documentos.
44905229 – Equipamento para Veículos
44905230 – Equipamento de Mergulho e Salvamento
44905231 - Equipamento, Peças e Acessórios Marítimos
44905232 – Equipamento para Pesquisa Científica e Tecnológica
44905233 – Obras de Artes e Peças para Museu
44905234 – Mobiliário em Geral
44905235 - Aparelhos, Equip. e Utensílios Méd. Odont., Lab. e Hospitalares
44905236 – Veículos de Tração Mecânica
44905237 – Veículos de Tração Pessoal e Animal
44905238 – Equipamento para implementação de projeto de agronegócio
44905239 – Aquisição de conteiners
449061 - Aquisição de Imóveis
44906101 – Aquisição e Desapropriação de Ginásios
44906102 – Aquisição e Desapropriação de Escolas
44906103 – Aquisição e Desapropriação de Hospitais para Utilização
44906104 – Aquisição e Desapropriação de Estádios
44906105 – Aquisição de Imóveis de Natureza Industrial
44906106 – Aquisição de Prédios para Sede de Órgãos Públicos
44906107 – Aquisição e Desapropriação para Creches
44906108 – Aquisição de Terrenos Urbanos
44906109 – Aquisição de Fazendas Experimentais
44906110 – Imóveis Rurais para Colonização
44906111 – Aquisição de Imóveis para Unidade de Segurança
44906112 – Aquisição de Imóveis para Parques Públicos
44906113 – Terrenos
449062 - Aquisição de Produtos para Revenda
44906202 – Imóveis Destinados para Revenda

INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA COMPLETA
339030 MATERIAL DE CONSUMO
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e tipo “phillips”, cunhas de aço, macho e fêmea para rosquear, óculos para solda, porta-eletrodos, ferro de
solda, lâmina de serra, lima, ponteira, primo, tesoura de podar, trena e afins.

33903006 Gêneros de Alimentação
Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar,
adoçante, água mineral, bebidas, café; carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo,
legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras; e afins.

33903007 Gás Engarrafado
Despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, destinados a recarga de
extintores de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais
como: acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.

33903008 Material para Áudio, Vídeo e Foto
Despesas com materiais de consumo de emprego direto em filmagem e revelação, ampliações e
reproduções de sons e imagens, tais como: aetze especial para chapa de papel; álbuns para retratos,
alto-falantes, antenas, artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo,
lâmpadas especiais, material para radiografia, microfilmagem e cinematografia, moldura, papel para
revelação de fotografias, pegadores, reveladores e afins. Despesas com materiais utilizados em
comunicações assim como os componentes, circuitos impressos ou integrados, peças ou partes de
equipamentos de comunicações, como materiais para instalações, tais como: radiofônicas, telegráficas e
radiotelegráficas; e afins.

33903009 Material Agropecuário de Coudelaria ou de uso Zootécnico
Despesas com materiais utilizados no arreamento de animais destinados a montaria, com exceção de
sela, como também aqueles destinados ao adestramento de cães de guarda ou outro animal domésticos,
tais como: argolas de metal; arreamento, barrigueiras, bridões, cabrestos, cinchas, cravos, escovas para
animais, estribos, ferraduras, mantas de pano, material para apicultura, material de ferragem e contenção
de animais, peitorais, raspadeiras e afins.

33903010 Material de Caça e Pesca
Despesas com materiais utilizados na caça e pesca de animais, tais como: anzóis, cordoalhas para
redes chumbadas, iscas, linhas de nylon, máscaras para visão submarina, molinetes, nadadeiras
de borracha, redes, roupas e acessórios para mergulho, varas e afins.

33903011 – Material para Confecção de Aparelhos Ortopédicos
Despesas com aquisição de couro, prótese, gesso, pino, parafusos, pano e outros produtos congêneres.

33903012 Material Esportivo
Despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente nas atividades esportivas de crianças e
adultos, tais como: apitos, bolas, bonés, botas especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de
malha, chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos para
motociclistas, patins, quimonos, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e sapatilhas, tornozeleiras,
touca para natação e afins.

33903013 Material de Expediente

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios
públicos, nos centos de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades, etc, tais como:

agenda: telefone/fax/endereços e nomes; alfinetes de aço; almofada para carimbo, tintada, nas
cores azul ou preta ou vermelha com estojo em material plástico; apagador; apontador de lápis;
barbante 100% algodão cru ou tipo fitilho para amarração em material sintético (nylon); bobina
papel para calculadoras; borrachas para escrita a lápis branca, ou escrita a máquina ou tinta
bicolor azul e vermelha; cadernos caligráficos ou com capa em papelão, revestido por papel off
set; caderno brochura, com espiral tipo universitário; canetas esferográficas descartáveis; caneta
marcador para quadro branco (memoboard); caneta para retroprojetor para uso em transparência,
filmes, slides; caneta marcador texto fluorescente; caneta hidrocor ou hidrográfica; capa para
encadernação transparente cristal; carbono stencil; carimbo datador; carimbos de borracha e
madeira; carimbos em geral, cartolinas; cartões para: máquinas de expediente, contabilidade,
estatística, processamento de dados cargas esferográficas; classificador, caixas arquivo
permanente (morto), em material plástico, de papelão; cestas para papéis; cestos para lixo;
cinzeiros; classificadores; clipes de aço niquelado ou trançado; cola branca líquida ou bastão;
colchetes; corretivos de papel para uso em máquina de datilografia; corretivo líquido para erros de
escrita manual ou datilográficos a base de solvente ou de água e pigmentos brancos; clichês;
chapas: plastiplate, zinco, couro marroquim; arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco
para rascunho, crachá para identificação em material plástico com presilha ou clipes fixos ou
removível; elásticos de borracha natural; envelopes; espátula, espiral; esponjas; estêncil; estiletes;
esferas para máquinas; esquadro; etiquetas auto-adesivas; extrator de grampos; fichas pautadas de
papel branco; fita adesiva, crepe, PVC; fitas para máquinas de escrever e calcular; fita corrigível,
corretiva; lápis; fios metálicos para folha cartão; giz escolar branco ou colorido; goma elástica, giz
de cera; grafite 0,5 ou 0,7 para lapiseira; grampeadores de mesa, de metal ou semi-indu
strial;grampos; gravador de estêncil; guia para arquivo, guia de endereçamento postal, impressos e
formulários em geral, guia transparente para pasta suspensa; índices numéricos, alfabético ou
alfanumérico para fichário; intercalador para fichário, lacre para malote; lâmina p/ estilete, lápis
borracha, de grafite preto nº 2, de cor; lapiseira para grafite 0,5mm ou 0,7mm; limpatipos;livros
em branco: protocolo, ata, ponto, registros e similares; margarida para todas as máquinas de
escrever; massa para modelar; molha dedo com pasta glicerinada ou c/ esponja; mata-borrão;
papel timbrado; papel carbono; papel: camurça, cartão, cartolina, celofane, crepon, seda,
dobradura, laminado; papel para desenho; percevejos; papel almaço; papel sulfite para flip chart;
papel para embrulho; papel color set; papel em geral; pastas suspensa para arquivo, plástica; pasta
AZ; pasta catálogo; pasta de papelão plastificada; pasta de projeção em papelão plastificada; pasta
poliondas; pasta plástica com canaletas para encadernação; pastas em geral, placa de isopor;
plaquetas de alumínio para identificação de bens móveis; pegadores de papel; percevejos;
perfurador para papel; pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, pesos para papel; pincel;
pintura a dedo; pincel atômico; porta carimbo; porta clipes em acrílico; porta papel de acrílico;
prancheta em eucatex; presilha removível para crachá; raspadeiras; registrador; selos para
correspondência, réguas avulsas; rolete entintador para calculadora eletrônica; tesoura comum ou
escolar; talões; tinta guache; tinta para reabastecer almofada para carimbo ou pincel
atômico; toner, transferidor; transparência para retroprojetor; visor em material plástico; livros para
utilização diária (dicionário, código tributário, informativo IOB, ) não incorporáveis ao patrimônio, etc.; e
afins.
33903014 Material Farmacológico
Despesas com medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas medicamentosas,
tais como: medicamentos, soro, vacinas e afins.

33903015 Material Hospitalar, Odontológico e Laboratorial e para uso em clínica

33903021 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Despesas com qualquer tipo de semente destinada ao plantio e mudas de plantas frutíferas ou
ornamentais, assim como todos os insumos utilizados para fertilização, tais como: adubos, argila, plantas
ornamentais, borbulhas, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes,
terra, tubérculos, xaxim e afins.
33903022 Material Pedagógico
Despesa com aquisição de materiais pedagógicos utilizados no ensino de crianças excepcionais.
33903023 – Material para Processamento de Dados
Despesa com aquisição de arquivo em plástico para disquete, disquete, etiqueta em formulário contínuo,
fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo, peças e acessórios para computadores e tonner
para impressora, cartucho para impressora a jato de tinta e outros produtos congêneres.
33903024 – Material de Proteção e Segurança
Despesas com aquisição de botas, cadeados, calçados especiais, capacetes, cintos, coletes, dedais,
guarda-chuvas, lonas, luvas, mangueiras de lona, máscaras, óculos, recarga para extintores de incêndio e
outros produtos congêneres.
33903025 – Material Químico
Despesa com aquisição de ácidos, inseticidas, produtos químicos para tratamento de água, reagentes
químicos, sais, solventes, substâncias utilizadas para combater insetos, fungos, bactérias e outros
produtos congêneres.
33903026 – Material para Reabilitação Profissional
Despesas com aquisição de materiais utilizados por segurados da previdência social em programas de
reabilitação profissional.
33903027 – Materiais Representativos, Simbólicos, Cívico, Cultural e Educacional
Despesas com aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias e outros produtos congêneres.
33903028 – Material para Sinalização, Identificação e Segurança
Despesas com aquisição de artigos para sinalização rodoviária, lacres, placas e plaquetas de metal ou
acrílico em geral, letras refletivas, crachás para identificação e outros produtos congêneres._
33903029 – Material para Telecomunicações
Despesas com aquisição de materiais para instalações, radiofônicas, radiotelegráficas, telefônicas,
telegráficas e outros produtos congêneres.
33903030 – Material para Utilização em Gráfica
Despesas com aquisição de chapas para off-set, clichês, colas, esferas, fotolitos, logotipos, solventes,
tinta, tipos e outros produtos congêneres.

33903031 - Munições
Despesas com aquisição de balas e similares, estopim, explosivos, tais como: artefatos explosivos,
artigos pirotécnicos, cápsulas de detonação, dinamite, espoleta, fogos de artifício, granada e pólvora e
outros produtos congêneres.
33903032 – Peças e Acessórios para Veículos
Despesas com aquisição de amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de
embreagem, câmaras de ar, carburador completo, coifa, colar de embreagem, condensador e platinado,
correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e
pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas de
marcha-lenta e termostática, injeção eletrônica, velas e outros produtos congêneres.
33903033 – Sobressalentes de Armamento
Despesas com aquisição de material de manutenção e armamento, peças de reposição e outros produtos
congêneres.
33903034 - Suprimentos de Aviação
Despesas com aquisição de acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e outros
produtos congêneres.
33903035 - Suprimento de Proteção ao Vôo
Despesas com aquisição de peças de reposição de radares e sistemas de comunicação e outros produtos
congêneres.
33903036 – Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos
Despesas com aquisição de agasalhos, artigos de costura, aventais, blusas, botões, cadarços, calçados
profissionais, calças, camisas, capas, chapéus, cintos, elásticos, gravatas, linhas, macacões, meias,
tecidos em geral, uniformes militares, uniformes de uso civil, zíperes e outros produtos congêneres.
33903037 – Material Clínico – Unidades Descentralizadas
Despesas com aquisição de abaixadores de língua, agulhas para as unidades descentralizadas.
33903038 – Peças não Incorporáveis a Imóveis
Despesas com aquisição de biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis,
estrados, persianas.
33903039 – Material de Ensino
Despesas com aquisição de apagadores, apontadores de lápis, borracha para lápis, cadernos, caneta
esferográfica, caneta hidrocor, cartolina, cola, estêncil, estilete, fita adesiva, giz em bastões, goma
elástica, lápis preto e de cor, lapiseira, livros escolares, mapas, percevejos, pincel atômico, plástico,
régua, tesoura, transparência e outros materiais congêneres.
33903040 – Medicamentos, Farmácia Básica
Despesa com aquisição de remédios para farmácia básica como analgésicos e outros.

33903041 – Kit de materiais de construção para assentamentos
Despesa com aquisição de Kit de materiais de construção para edificação e manutenção de unidades
habitacionais em assentamentos rurais do intermat.
33903042 – materiais de infra-estrutura em assentamentos
Despesas com aquisição de materiais de consumo para infra-estrutura básica em assentamentos rurais
do intermat.
33903043 – Alimento enteral para internos em UTI
Despesa com aquisição de alimento enteral, via intravenosa, para internos em UTI em unidades
hospitalares.
33903088 – Uso exclusivo do SIAF – adiantamento para atender Despesas de Pronto Pagamento
Despesas com adiantamento para atender despesas de natureza urgente, até o montante fixado em
legislação específica.

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS
Despesas de consumo com premiações para condecorações a servidores.
33903101 – Premiações
Despesas com aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como o pagamento
de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos.

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Despesas com aquisição de materiais para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos,
gêneros alimentícios e outros materiais ou bens que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto
despesas com premiações para condecorações de servidores.
33903201 - Distribuição de Medicamentos
Despesas com medicamentos em geral para distribuição gratuita em campanhas específicas.
33903202 Livros Didáticos
Livros didáticos destinados a professores e estudantes.
33903103 – Premiações, Condecorações, Medalhas e Troféus
Despesas com aquisições de prêmios e condecorações, inclusive medalhas, troféus para distribuição em
solenidades diversas.
33903204 Produtos Ortopédicos
Despesa com doação de materiais e equipamentos ortopédicos e corretivos com finalidade social,
próteses, botas e aparelhos ortopédicos, cadeiras de roda, muletas e congêres.

33903205 Óculos
Despesa com aquisição de óculos, lentes especiais e similares.
33903206 Preservativos

Despesa com aquisição de preservativo para campanhas preventivas.
33903207 Gêneros Alimentícios
Despesas com gêneros alimentícios em geral para campanha específica.
33903208 Confecção em Geral
Despesas com aquisição de materiais confeccionados tais como: boné, camiseta, adesivo e
assemelhados para divulgação de campanhas preventivas e educativas.
33903209 Medicamentos – Farmácia Básica
Despesas com distribuição de medicamentos para atender as atenções básicas, pactuadas entre Estado,
Municípios e Ministério da Saúde, conforme Portaria GM Nº 176/99 de 08.03.99 e no Estado pelas
Resoluções CIB Nº 011/99, 012/99, do dia 26/04/99 e 007 de 25/05/01.
33903210 - Medicamentos – Alto Custo
Despesas com distribuição de medicamentos excepcionais, conforme Portaria GM nº 204/90, para
pacientes cadastrados no SUS.
33903211 - Medicamentos para Consumo Próprio – Unidades Descentralizadas
Despesas com medicamentos para distribuição nas unidades descentralizadas.
33903212 - Kit Artesanal
Despesas com distribuição de peças artesanais de artistas do estado.
33903213 - Obras de Artes e Artigos Culturais
Despesas com distribuição de obras de arte e artigos culturais de artistas do estado.
33903214 - Distribuição de Obras Jurídicas a Procuradores
Despesa com distribuição de obras jurídicas a procuradores, na forma estabelecida no inciso V, art. 122,
da lei complementar 111/2002.
33903215 - Aparelhos auditivos
Despesa com distribuição de aparelhos auditivos quando detectado o problema pelo órgão público
competente.

33903216 - Moveis e materiais para berçário
Despesa com distribuição de berços, cômodas, colchões e assemelhados para berçário.
33903217 - Prótese mamaria
Despesas com distribuição de prótese mamária
33903218 - Material médico-hospitalar
Despesas com distribuição de material médico hospitalar.
33903219 - Aparelhos para auxilio da locomoção de deficientes físicos
Despesa com aparelhos para auxilio da locomoção de portadores de deficiência física como: cadeira de
rodas, andadores, muletas, bengalas e similares.
33903220 - Perfuração de Poços
Despesa com perfuração de poços tubulares, semi- artesianos e artesianos em acampamentos e
assentamentos do movimento dos sem terras.

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque,
seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas
bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração.
339033001 – Passagem Aeroviária
Despesa com a aquisição de passagem aeroviárias com taxa de embarque, seguro, transladam, pessoal
e bagagem em viagem de trabalho.
33903302 – Passagem Rodoviária
Despesa com a aquisição de passagem de ônibus e similar de linha intermunicipal, interestadual e
internacional em viagem de trabalho.
33903303 – Passagem ferroviária
Despesa com a aquisição de passagem ferroviária com suas respectivas despesas em viagem de
trabalho.
33903304 – Passagem Marítima/Fluvial
Despesa com a aquisição de passagem marítima ou fluvial com suas respectivas despesas em viagem de
trabalho.
33903305 – Locação de Veículos para Transporte de Pessoas
Despesas com fretamento de veículos automotores para transportes eventuais de pessoas em trabalho,
inclusive táxi.

3390330206 – Locação de Avião
Despesas com locação de aeronave para transportes eventuais de autoridades do Estado e convidados.
33903307 – Passagens para Tratamento fora do Domicílio
Despesas com aquisição de passagens a servidores em tratamento fora do seu domicílio.
33903308 – Passagens – Gabinetes
Despesas com aquisição de passagens para atendimento de gabinetes.

339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
Despesas relativas à mão-de-obra, constante dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de
despesa “1 – Pessoal e Encargos Sociais”, em obediência ao disposto no art. 18, § 1o, da Lei
Complementar no 101, de 2000.
33903401 – Mão de obra Contrato de Terceirização de Limpeza
Despesas com mão-de-obra através de contrato de terceirização relativos a conservação, limpeza e
jardinagem executados por contrato com firmas especializadas.
33903402 – Mão de Obra Contrato de Informática
Despesas com serviços de processamento de dados e informática executada por contrato com empresas
especializadas.
33903403 – Terceirização de serviços na área de saúde
Despesa com contrato de terceirização de serviços na área de saúde como: enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia e congêneres.
33903404 - Terceirização de serviços jurídicos.
Despesa com contrato de terceirização relativo a serviços jurídicos.
33903405 - Terceirização de serviços administrativos
Despesa com contrato de terceirização relativo a serviços administrativos, inclusive com telefonista,
recepção, secretária e congêneres.
33903406 - Terceirização de serviços de apoio operacional
Despesa com contrato de terceirização relativo a serviços de apoio operacional, como: protocolo,
preparação/coleta/entrega de documentos e congêneres.

33903407 - Terceirização de serviços de vigilância e segurança
Despesa com contrato de terceirização relativo a serviços de vigilância e segurança.
33903408 - Terceirização de serviços assistenciais
Despesa com contrato de terceirização de serviços assistenciais
33903409 - Terceirização de serviços de auditoria
Despesa com contrato de terceirização relativo a serviço de auditoria independente.
33903410 – Contrato de terceirização de mão de obra do CEPROMAT
Despesas de contrato de terceirização de mão de obra, realizada entre os órgãos e entidades do Estado
de Mato Grosso e o CEPROMAT.

339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas
de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.
33903501 – Pessoa Física
Despesas com consultores técnicos especializados
33903502 – Pessoa Jurídica
Despesas com empresas técnicas de consultorias especializadas.
33903503 – Consultoria em Gestão de Pessoas – pessoa física
Despesas com consultoria em Gestão de Pessoas
339035 04 - Consultoria em informática - pessoa física
Despesa com consultoria em Informática.
339035 05 – Consultoria Administração Financeira - pessoa física
Despesa com consultoria na Administração Financeira
33903506 – Consultoria Administração Tributária - pessoa física
Despesa com consultoria na Administração Tributária
33903507 – Consultoria em Gestão de Pessoas - pessoa jurídica
Despesa com consultoria em gestão de pessoas
33903508 – Consultoria em informática - pessoa jurídica
Despesa com consultoria em Informática

33903509 – Consultoria em administração financeira - pessoa jurídica
Despesa com consultoria na Administração Financeira
33903510 – Consultoria em administração tributária - pessoa jurídica

Despesa com consultoria na Administração Tributária

339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Despesa de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários,
monitores diretamente contratados; diárias e colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de
internos nas penitenciárias (Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957); e outras despesas pagas diretamente
à pessoa física.Consultar detalhamento do Anexo II da Portaria 448/13/09/2002 ou equivalente.
33903601 – Condomínios
Despesas com taxas condominiais a conta do locatário, quando
prevista no contrato de locação.
33903602 – Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Despesas com diárias pagas a prestadores de serviços de caráter
eventual, sem vínculo com a administração pública (no País).
33903603 – Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior
Despesas com diárias pagas a prestadores de serviços de caráter eventual, sem vínculo com
administração pública (no Exterior).
33903604 – Comissões de Corretagens
Despesas decorrentes de serviços prestados por: corretores, despachantes e leiloeiros.
33903605 – Direitos Autorais
Despesas de direitos autorais sobre obras científicas e literárias, em que a divulgação seja de interesse
do governo.
33903606 – Serviços Técnicos Profissionais
Despesas com serviços prestados por profissionais nas áreas de: Advocacia, arquitetura, contabilidade,
economia, engenharia, estatísticas e assemelhados.
33903607 – Estagiários
Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários ou monitores.
33903608 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho
Despesas com remuneração a candidatos participantes de curso de formação para o exercício de cargo
decorrentes de concurso público.
33903609 - Salários de Internos em Penitenciárias
Despesa com remuneração a presos internos, de acordo com a determinação da Lei em vigor.

33903610 - Contratação Temporária
Despesas com remuneração de serviços prestados decorrentes de contratação temporária e de
excepcional interesse público tais como: Agentes censitários, Agentes de saúde, fiscais de concursos,
professores visitantes, substitutos ou participantes de banca examinadora.
33903611 – Capatazia, estimativa e Pesagem
Despesas com remuneração de serviços utilizados na movimentação e pesagem de carga (mercadorias e
produtos).
33903612 – Locação de Imóvel
Despesa com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de propriedade de
pessoa física, inclusive terrenos, galpões, silos e outros locais destinados a armazenagem de
mercadorias e produtos.
33903613 – Obrigações Patronais sobre Serviços Pessoa Física
Despesas com encargos incidentes sobre serviços prestados por autônomos, tais como: FGTS, INSS e
ISS.
33903614 – Serviço de Manutenção e Conservação de Equipamento
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de: equipamentos de
processamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos e assemelhados.
33903615 – Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de: aparelhos de medição e
aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos,
máquinas de escrever e assemelhados.
33903616 – Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos
Despesas com serviços de: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica e pintura e
assemelhados.
33903617 – Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não contemplados
em subitens específicos.
33903618 – Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Despesas com serviços de: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e
hidráulicas, recuperações e adaptações de divisórias, carpetes, lambris e similares.
33903619 – Fornecimento de Alimentação
Despesa com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.
33903620 – Serviços de lavanderia, cozinha e limpeza
Despesas com serviços de: cozinha, limpeza, lavagem de roupa e assemelhados.

33903621 – Serviços de Caráter Secreto ou Reservado
Despesas com serviços de caráter sigiloso constante em regulamento do órgão
33903622 – Serviço de Mão-de-Obra
Despesas com prestação de serviços eventuais por pessoa física, em funções que não exista no quadro
de pessoal do Governo do Estado na execução de serviços dos órgãos da administração pública direta e
indireta.
33903623 – Serviços de Comunicação em Geral
Despesas com serviços utilizados para: confecção de material para comunicação visual, geração de
materiais para divulgação por meio dos veículos de comunicação e assemelhados.
33903624 – Serviços de Seleção e Treinamento
Despesas com serviços prestados na seleção e treinamento de pessoal do quadro do Estado para fins
diversos.
33903625 – Serviços Médicos e odontológicos
Despesas com serviços de: Consultas e tratamento médico odontológico
33903626 – Serviços de Reabilitação Profissional
Despesas realizadas com serviços de reabilitação profissional, tais como: transporte e locação urbana,
alimentação e inscrição em cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho e implementos
profissionais, órtese e prótese fornecida aos segurados em programa de reabilitação.
33903627 – Serviços de Assistência Social
Despesas realizadas com serviços de assistência social prestada a servidores, segurados carentes,
abrigados, internados e seus dependentes, tais como: ajuda de custo supletiva, gêneros alimentícios,
órtese e prótese, documentação, transporte e sepultamento.
33903628 – Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Despesas realizadas com serviços de perícias médicas por benefícios devidos aos médicos credenciados,
para exames realizados em segurados e ou servidores.
33903629 – Serviços de Apoio Técnico e Operacional
Despesas com serviço de: assistência técnica tais como: jardinagem, operação de máquinas em geral,
automóvel, recepcionistas e assemelhados.
33903630 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Despesas com serviços de costureiras, alfaiates e afins utilizados na confecção de uniformes, bandeiras,
flâmulas, brasões e estandartes e assemelhados.
33903631 – Fretes e Transportes de Encomendas
Despesas com serviços de: Fretes e carretos, remessa de encomendas, transporte de mercadoria e
produtos e assemelhados.

33903632 – Juros
Despesas com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de: cláusula contratual e pagamento após
vencimento.
3390333 – Auxílio Eventos
Despesas eventuais com pessoal não pertencente ao quadro do Estado em serviços de auxílios a
eventos.
33903634 – Auxílio Bolsa de Estudo
Despesas com auxílios a estudantes a título de bolsa de estudo.
33903635 – Serviço de Chapa (carga e descarga)
Despesas com pessoal não pertencente ao quadro do Governo do Estado, carregamento e
descarregamento e remoção de móveis.
33903636 - Prestação de serviço com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e
assemelhados
Despesas com maquinários não pertencentes ao patrimônio do estado como: trator, máquinas de
terraplanagem, colheitadeiras e assemelhados.
33903637 - Prestação de serviços de transporte de passageiros
Despesas com pessoal não pertencente ao quadro do Governo do Estado, com transporte de passageiros
através de táxi, táxi lotação e assemelhados.
33903638 – Serviço de comercialização de artesanato
Despesa com aquisição pela casa do artesão de artesanatos para comercialização.
33903639 – Serviços de promoção artística, culturais, turísticas, recreativas e desportivas.
Despesas com serviços de promoção artística, culturais, turísticas, recreativas e desportivas.
33903640 – Bônus do programa Hanseníase
Despesa com bônus pago a assistentes de saúde pela descoberta e notificação a SES de casos de
hanseníase, e à equipe de saúde que superar a meta de casos curados de hanseníase.– programa
tolerância zero para erradicação da hanseníase.
33903641 – Treinamento na Área de Saúde
Despesas com treinamento e capacitação de pessoal em área de saúde.
33903642- Serviços hospitalares –SIH –
Despesa com serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Estratégico Informação
Hospitalares - SIH) – Estratégico.
33903643- Serviços hospitalares –SIH – Alta complexidade
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Alta
complexidade.

33903644- Serviços hospitalares –SIH – Média complexidade
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares -SIH)–Média
complexidade.
33903645- Serviços hospitalares –SIH – Varizes
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Varizes
33903646 -Serviços hospitalares –SIH – Próstata
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Próstata
33903647 -Serviços hospitalares –SIH – Queimados
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Queimados
33903648 -Serviços ambulatoriais – SIA – Estratégico
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial – SIA) – Estratégico.
33903649 - Serviços ambulatoriais – SAI – Alta complexidade
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial – SIA) –Alta
complexidade
33903650 - Serviços ambulatoriais – SAI – Média complexidade
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial –SIA)–Média
complexidade.

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e
higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do
pessoal a ser utilizado.
33903701 – Mão de obra na Área de Informática
Despesas com serviços prestados por empresas da área de informática.
33903702 – Mão de Obra Vigilância Ostensiva
Despesas com serviços prestados por empresas da área de vigilância ostensiva.
33903703 – Limpeza, Higiene e conservação
Despesas com serviços prestados por empresas da área de limpeza, higiene, conservação e asseio dos
órgãos públicos.
33903704 – Contrato de estagiários
Despesa com estagiários através de convênio com empresas agente de integração conforme art. 2 IN 06
SAD

33903705 – Serviços especializados em administração farmacêutica
Despesa com serviços especializados e administração farmacêutica através de convênio com empresas.
33903706 – Serviços de apoio administrativo técnico e operacional
Despesas com prestação de serviços por pessoa jurídica para a função administrativo técnico e
operacional em órgãos do setor público que não possuem essas funções no quadro de pessoal.

339038 – ARRENDAMENTO MERCANTIL
Despesas com a locação de equipamentos e bens móveis, com opção de compra ao final do contrato.
33903801 – Locação de Máquinas Fotocopiadora
Despesas com locação de máquinas e equipamentos de fotocopiadora com contrato de “leasing”.
33903802 – Locação de Equipamento de Informática
Despesas com locação de equipamento de informática com contrato de “leasing”
33903803 – Locação de Máquinas e Equipamento Diversos
Despesas com locação de equipamentos diversos não classificados nos subitens anteriores, com contrato
de “leasing”.

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como:
assinatura de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás; água e esgoto; serviços de
comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de
condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de
equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral
(exceto os decorrentes de obrigação patronal ); serviços de asseio e higiene, serviços de divulgação,
impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios,
conferências ou exposições; vale-transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a
servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular e outros congêneres.
33903901 – Anuidade a Entidades de Classes
Despesa com anuidade conforme título.
33903902 – Armazenagem
Despesa com remuneração de serviços de aluguel de galpões, silos e outros locais destinados a
armazenagem de mercadorias e produtos, inclusive os dispêndios de garantia dos estoques
armazenados.
33903903 – Assinaturas de Periódicos
Despesas com assinatura permanente ou temporária de jornais, revista, recortes de publicações, inclusive
diário oficial, boletins, e outros desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas.

33903904 – Bolsa de Estudos
Despesas com bolsa de estudo concedidas a servidores do Governo do Estado de Mato Grosso, para
cursos de formação e aperfeiçoamento nas áreas de especialização, pós – graduação, iniciação científica,
mestrado e doutoramento.
33903905 – Capatazia, Estiva e Pesagem
Despesa com remuneração de serviços utilizados na movimentação e pesagem de cargas (mercadorias e
produtos).
33903906 – Serviço de Apoio ao Ensino
Despesas de serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
do ensino em todos os níveis inclusive pesquisa, experiências e assemelhados.
33903907 – Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar
Despesas com serviços prestados por entidades de assistência social para atender os dependentes de
servidores dos órgãos habilitados a usufruírem desse benefício.
33903908 -Comissões e Corretagens
Despesas decorrentes de serviços prestados por empresas de intermediação e representação comercial
na aquisição de mobiliários e imobiliários.
33903909 - Condomínios
Despesas com taxa condominiais a conta do locatário, quando prevista no contrato de locação.
33903910 - Confecção de Carteira de Habilitação Nacional
Despesas com confecção de formulário para emissão de Carteira de Habilitação Nacional (CHN).
33903911 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Despesas com serviços de costureiras, alfaiates e afins utilizados na confecção de uniformes, bandeiras,
flâmulas, brasões , estandartes e assemelhados.
33903912 – Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem
Despesas com serviços utilizados na confecção de: bolsas, caixas, mochilas, sacolas e assemelhados.
33903913 – Locação de Imóveis
Despesa com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de propriedade de
pessoa jurídica, inclusive terrenos, galpões, silos e outros locais destinados a armazenagem de
mercadorias e produtos.
33903914 – Descontos Concedidos
Descontos concedidos a clientes em virtude de bonificação decorrentes de venda de mercadorias ou
prestação de serviços.
33903915 – Despesas com Importação e Exportação Aduaneiras
Despesas com serviços de importação e exportação conforme título.

33903916 – Devolução de Saldo de Convênio
Despesas com devolução de saldo de convênios com prazo expirado sem termo aditivo de prorrogação.
33903917 – Direitos Autorais
Despesas com direitos autorais sobre obras: científicas em que a divulgação seja de interesse do governo
literárias.
33903918 – Medição de temperatura de ambientes fechados
Despesa realizada com prestação de serviços de medição de temperatura ambiente em órgão público,
inclusive celas de aço dos presídios.
33903919 – Serviços de Desenvolvimento de Software, inclusive aquisição de software já
desenvolvido.
Serviço realizado por pessoa jurídica para desenvolvimento ou aquisição de software para os órgãos do
setor público.
33903920 – Estudos e Projetos
Despesas com serviços técnicos de estudos e elaboração de projetos.
33903921 – Exposições, Congressos e Conferências,
Despesas com conferências, seminários. congressos ou simpósios patrocinados pelo Governo do Estado,
confecção de “stands”, maquetes, quadro demonstrativos utilizados em exposições, em certames, tanto
culturais como feiras de amostras, festejos populares e festivais
33903922 – Festividades e Homenagens
Despesas com serviços utilizados na organização de eventos tais como: Coquetéis, coffe break, festas de
congraçamento e recepções.
33903923 – Serviços de Comunicação em Geral
Despesa com confecção de material para comunicação visual, geração de material para divulgação por
meio dos veículos de comunicação, publicação de editais, extratos, convocação e assemelhados.
33903924 – Fornecimento de Oxigênio
Despesas decorrentes de fornecimento de oxigênio para hospitais e clínicas
33903925 – Fretes e Transporte de Encomendas
Despesas com transporte de material em geral, embalagens, armazéns, carretos e seguro de transporte,
quando incluso no conhecimento ou documento equivalente.
33903926 – Hospedagens
Despesas com serviços de hospedagens pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros, despesas
com hospedagem e alimentação de servidores e convidados do Governo em viagens oficiais (quando não
houver pagamento de diárias).
33903927 - Fornecimento de Alimentação
Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches, “buffets” e similares.

33903928 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Despesas com serviços de: confecção de álbuns, confecção de crachás funcionais por firmas
especializadas, emolduramento de fotografias, filmagens e gravações, revelação de filmes e outros
serviços similares.
33903929 - Serviços de Água e Esgoto
Despesas com tarifas decorrentes da utilização de fornecimento de água e serviços de esgoto sanitário
33903930 – Manutenção de aeronaves
Despesas com serviços de manutenção em aeronaves como: estofamento, funilaria, instalação elétrica,
lanternagem, mecânica, pintura e assemelhados.
33903931- Manutenção de equipamento para fornecimento de energia elétrica
Despesas com manutenção de equipamentos e aparelhos para o fornecimento de energia elétrica e
iluminação.
33903932- Limpeza e higienização
Despesas por serviços prestados por empresas de dedetização, limpeza de fossa, limpeza de pátio e
jardins ou higienização, conservação e asseio dos órgãos públicos.
33903933 - Serviços de Assistência Social
Despesas realizadas com serviços de assistência social prestada a servidores, segurados carentes,
abrigados, internados e a seus dependentes tais como: ajuda de custo, supletiva, gêneros alimentícios,
órtese e prótese, documentação.
33903934 - Serviços Bancários
Despesas com comissões, tarifas, remunerações e taxas decorrentes de serviços prestados por bancos e
outras instituições financeiras.
33903935 - Juros
Despesas com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de: cláusula contratual, pagamento após
vencimento.
33903936 – Contratação de empresa de transporte de passageiros
Despesas com prestação de serviço por empresas que transportam passageiros como: táxi e micro
ônibus, moto-taxi.
33903937 - Locação de automóvel
Despesas com aluguel de automóveis, caminhões, caminhonetes e outros veículos para execução de
trabalhos que não possam ser desempenhados através de veículos integrantes da frota do Governo do
Estado de Mato Grosso.
33903938 – Locação de Aeronaves
Despesas com locações de aviões sem contrato de “leasing”.

33903939 – Locação de Equipamentos e Processamento de Dados
Despesas com remuneração de serviços de aluguel de: equipamentos de processamento de dados e
periféricos, equipamentos gráficos, turbinas e assemelhados sem contrato de leasing.
33903940 – Locação de Garagem
Despesas com aluguel de garagem para barco integrante do patrimônio do Estado.
33903941 – Locação de Máquinas
33903942 – Serviços hospitalares –SIH
Despesa com serviços hospitalares.
33903943 - Serviços hospitalares –SIH – Alta complexidade.
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Alta
complexidade.
33903944 - Serviços hospitalares –SIH – Média complexidade
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares -SIH) – Média
complexidade
33903945 - Serviços hospitalares –SIH – Varizes
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Varizes
33903946 - Serviços hospitalares –SIH – Próstata
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Próstata
33903947 - Serviços hospitalares –SIH – Queimados
Serviços hospitalares pagos a pessoa física (Sistema de Informação Hospitalares - SIH) – Queimados
33903948 – Serviços ambulatoriais – SIA – Estratégico
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial – SIA) – Estratégico.
33903949 - Serviços ambulatoriais – SIA – Alta complexidade
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial – SIA) –Alta
complexidade.
33903950 - Serviços ambulatoriais – SIA – Média complexidade
Serviços ambulatoriais pagos a pessoa física (Sistema de Informação Ambulatorial –SIA)–Média
complexidade.
33903951- – Treinamento na área de saúde
Despesa com treinamento e capacitação na área de saúde.

33903952 – Serviço de entrega de correspondência
Despesa com serviços prestados por empresas responsáveis por entrega de correspondência prestados
pelos correios (ECT).
33903953 – Programa de Alimentação do Trabalhador
Despesas com fornecimento de alimentação a empregados em que a pessoa jurídica possua programa
de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e possa usufruir de benefício fiscal.
33903954 – Locação de máquina para Cartão de Crédito
Despesas com locação de máquinas e credenciamento das concessionárias de cartão de crédito.
33903955 – Locação de Bens Móveis de Outra Natureza
Despesas com remuneração de serviços de aluguel de bens móveis não contemplados em subitens
específicos sem contrato de “leasing”.
33903956 – Vale Transporte
Despesas com aquisição de vale-transporte para os servidores.
33903957 – Locação de máquinas xerográficas e reprográficas
Despesas com empresas de locação e manutenção de máquinas xerográficas e reprográficas.
33903958 – Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Despesas com serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos.
33903959 – Serviços de Energia Elétrica
Despesas com tarifas decorrentes da utilização de energia elétrica.
33903960 – Serviços de Fornecimento de Vale-Alimentação
Despesa com fornecimento de vale-alimentação a servidores públicos.
33903961 – Serviços Funerários
Despesas com serviços de: remoção, sepultamentos, transladações e assemelhados.
33903962 – Serviços de Gás
Despesas com tarifas decorrentes da utilização de gás canalizado
33903963 – Serviços Gráficos e Clicheria
Despesas com serviços utilizados na: confecção de impressos em geral, encadernação em geral,
impressão de jornais, boletins, encartes, folder, copias heliográficas e assemelhados, carimbos,
datadores, placas matrizes e assemelhadas.
33903964 – Serviços Hospitalar e em Clínicas
Despesas com serviços decorrentes de exames: raio x, abreugrafia, endoscopias, ecografias, tomografia,
ressonância magnética e outros serviços assemelhados.

33903965 – Serviços Judiciários
Despesas de custas processuais decorrentes de ações judiciais, diligências (inclusive condução): salários
e honorários dos avaliadores, peritos judiciais e oficiais de justiça e serviços de cartório e assemelhados.
33903966 – Serviços Laboratoriais
Despesas com análises clínicas e exames de laboratório em geral.
33903967– Serviço com Lavanderia
Despesas com serviços prestados por lavanderia.
33903968 – Serviços de Manobra e Patrulhamento
Despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas por
órgão da segurança pública.
33903969 – Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Despesas com serviços de: pintura, reparos e reformas e conservação de bens imóveis em geral, reparos
em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações, carpetes, divisórias e lambris, etc.
33903970 – Serviço de Manutenção e Conservação Equipamentos
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, adaptações, de chaveiro em: periféricos,
equipamentos gráficos, turbinas e assemelhados.
33903971 – Serviços de Manutenção e Conservação de Máquinas em Geral
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisão e adaptações de: aparelhos de medição e
aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos,
máquinas de escrever, máquinas e implementos agrícolas e assemelhados
33903972 – Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos
Despesas com serviços de: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e
assemelhados em veículos da frota do Estado, inclusive serviço de guincho.
33903973 – Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo
Despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia convencional fixa e provedores de
internet.
33903974– Serviços com Despesas de Telefone Celular
Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços com telefonia celular.
33903975 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
Despesas com serviços de reparos, recuperações e adaptações de: estradas, ferrovias e rodovias em
geral.
33903976 – Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis, não contemplados
em subitens específicos pertencente ao patrimônio do Estado.

33903977 – Serviços Médico e Odontológico
Despesas com serviços prestados de atendimento médico e odontológico, internação e assistência
hospitalar, serviço de enfermagem, raio x e outras que pela sua natureza se incluem em trabalhos
específicos da profissão médica e odontológico.
33903978 – Serviços de Produção Industrial
Despesas com serviços utilizados na transformação, beneficiamento e industrialização de matérias primas
que resultarão em um produto final.
33903979 – Serviços de Conservação e Beneficiamento de Mercadorias
Despesas com serviços utilizados na conservação e beneficiamento de mercadorias e assemelhados.
33903980 – Serviços de Perícia Médica para Beneficiários
Despesas realizadas com serviços de perícias médicas por benefício de vidas a entidades médicas
credenciadas, para exames realizados em segurados e/ou servidores.
33903981 – Serviços de Reabilitação Física e Profissional
Despesas realizadas com serviços de reabilitação física e profissional tais como: transporte e locomoção
urbana, alimentação e inscrição em cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho e implementos
profissionais, órtese e prótese devidas aos segurados em programa de reabilitação profissional.
33903982 – Serviços de Seleção e Treinamento
Despesas com serviços prestados nas áreas de: instrução e orientação profissional, recrutamento e
seleção de pessoal e treinamento, concursos, fiscalização de provas.
33903983 – Serviços de Socorro e Salvamento
Despesas com serviços prestados por: ambulâncias particulares e U.T.I móveis e outros serviços
similares.
33903984 – Seguridade em Geral
Despesas com prêmios pagos por seguros de qualquer natureza, inclusive cobertura de danos causados
a pessoas ou bens de terceiros, prêmios de seguros de bens do Estado ou terceiros.
33903985 – Seguros de Veículos Automotores e Licenciamento
Despesas com seguros de bens do Governo do Estado de Mato Grosso tais como: veículos, motos,
outros seguros obrigatórios e licenciamento (DETRAN).
33903986 – Serviços Técnicos Profissionais (Assessoria)
Despesas com serviços prestados por empresas nas áreas de: Advocacia, Arquitetura, Contabilidade,
Economia, Engenharia, Estatística e assemelhados e demais áreas técnicas de nível superior.
33903987 – Taxas e Pedágios
Despesas com comissões, tarifas, remunerações e taxas decorrentes de serviços prestados inclusive
pedágio, exceto bancária.

33903988 – Uso exclusivo do SIAF - Adiantamento para Atender Despesas de Pronto Pagamento
Despesa com adiantamento para atender despesas de natureza urgente, até o montante fixado em
legislação específica
33903989 – Transmissão de Imagem Via
Despesas com imagem via satélite
33903990 – Transporte de Servidores
Despesas com serviços prestados por empresas para transportar servidores no percurso residência-local
de trabalho, mediante a utilização de ônibus, microônibus e afins.
33903991- Reparo e manutenção de equipamentos de processamento de dados.
Serviço prestado de reparos e manutenção de equipamentos de processamento de dados.
33903992 – Serviços de Promoção Artísticas Culturais, Turísticas, Recreativas e Desportivas
Despesas realizadas com empresas prestadoras de serviço nas áreas artísticas culturais, turísticas,
recreativas e desportivas para os órgãos do setor público.
33903993 – Segurança eletrônica
Despesas realizadas com instalação e manutenção de segurança eletrônica através de empresas
especializadas no ramo.
33903994 – Vigilância Ostensiva
Despesa com serviço de vigilância e segurança nas repartições públicas, de Autoridades ( nos casos em
que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser disponibilizado).
33903995 – Seguro de Vida de Servidor Público
Pagamento de Seguro de Vida de funcionário público da Administração Direta e Indireta
33903996 – Multas Indedutíveis
Despesa com multas sobre obrigações devidas a pessoa jurídica, bem como àquelas decorrentes de
penalidades aplicadas em função de infração a uma legislação existente.

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
As despesas de que resultem construções de edifícios, estradas de rodagem, de ferro, portos, e outros
trabalhos envolvendo o emprego de mão-de-obra, materiais, utilização de terrenos, de equipamentos e de
instalações. Pode-se também utilizar este título para classificar trabalhos em edifícios e estradas já
existentes, mas de tal forma que o emprego de mão-de-obra, materiais e equipamentos, determine
valorização de bem anteriormente existente, quer seja pelo volume de recursos empregados, quer seja
pelas modificações introduzidas. Neste elemento, agrega-se o conjunto de serviços de engenharia e/ou
arquitetura, onde o adjudicatário é pago pela execução total de serviço, mesmo quando o Estado assumir
o encargo de fornecer em parte ou integralmente os materiais necessários. Enquadra-se também neste
elemento a remoção e modificação em dispositivos de serviços de utilização pública (desvio de cabos,
canalizações, etc.) necessários ao andamento das obras, bem como o pagamento da mão-de-obra
contratada, ainda que de caráter eventual, com pessoas físicas ou jurídicas nos casos de obras
executadas pelo governo sob a forma de administração direta. Enquadra-se neste elemento as
construções novas ou em prosseguimento, inclusive as ampliações, melhorias e restaurações de prédios

públicos ( desde que impliquem em acréscimo patrimonial) não podendo, nunca, confundir-se com os
reparos e adaptações previstos no subelemento.
44905101 – Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura
Despesas com estudos e projetos de engenharia e arquitetura.
44905102 – Bens de Uso Comum do Cidadão
Despesa com construção de prédios públicos e equipamentos urbanos, tais como: terminais ou abrigos
para passageiros, passarelas.
44905103 – Obras e Urbanização
Despesa com implantação de vias e logradouros públicos, meio-fios, passeios, pavimentação,
implantação de áreas verdes, sinalização de vias e logradouros, iluminação pública, obras de saneamento
básico, áreas de lazer ou esporte, galerias de água pluviais; etc.
44905105 – Obras e Rodovias
Despesas com desmatamento, terraplanagem, encascalhamento de estradas vicinais.
44905106 – Pavimentação
Despesa com pavimentação asfáltica
44905107 – Restauração de Rodovias em Terra
Despesa com restauração de rodovia de terra
44905108 - Implantação de Rodovias
44905109 - Restauração de Rodovias Pavimentadas
44905110 - Obras de Artes Especiais (Ponte de Madeira, Ponte de Concreto)
Despesa com ponte de madeira, ponte de concreto e outras obras construídas
44905111 – Edificações para Sede de Órgãos Públicos
44905112 – Construção de Hospitais
44905113 – Construção de Casas Populares
44905114 – Construção de Ciretrans
44905115 – Construção de Delegacias, Cadeias e Presídios
44905116 – Construção de Posto Policial (comunitário)
44905117 – Instalação de Elevadores
44905118 – Instalação de Aparelhagem para Ar Condicionado Central
44905119 – Construção de Escolas
44905120 – Construção de Ginásios

44905121 – Construção de Estádios
44905122 – Construção de prédios para farmácia e laboratório.
44905123 – Perfuração de poços artesianos Perfuração de poços artesianos na zona rural e
urbana.
44905124 – demarcação topográfica em assentamentos
Despesas com projetos de demarcação topográfica de grandes perímetros e parcelas em assentamentos
rurais do intermat.
44905125 – Obras de infra-estrutura em assentamentos
Despesas com obras de infra estrutura em assentamentos rurais da intermat.
44905126 – construção de unidades habitacionais em assentamentos
Despesa com construção de unidades habitacionais em assentamentos rurais do intermat.
44905127 – Supervisão de obras Projeto de engenharia: supervisão, acompanhamento e controle
de obras.

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de
comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar;
aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos;
coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento;
equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos;
máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e
equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e
utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de
carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos
ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.Consultar detalhamento do Anexo IV da
Portaria nº 448 de 13.09.2002 - STN.
44905201 – Semoventes e Equipamento de Montaria Guarda e Sela
Despesa com aquisição de animais para montaria, tiro, tração, reprodução, animais não destinado a
laboratório ou corte, animais para jardim zoológico e equipamento em geral de montaria guarda e sela.
44905202 – Armamentos
Despesa com aquisição de revólveres, pistolas, metralhadoras, fuzil etc. qualquer outro tipo de
armamento para corporações militares, policiais e órgãos de segurança.
44905203 – Aeronaves
Despesa com aquisição avião, balão, helicóptero, planador, ultraleve e afins.
44905204 – Embarcações
Despesa com aquisição de canoa, chata, lancha, navio, rebocador, trainde e afins.
44905205 - Equipamento de Manobra e Patrulhamento

Despesa com aquisição de barraca, bloqueios, cama de campanha, farol de comunicação, mesa de
campanha, pára-quedas, pistola de sinalização, sirene em campanha.
44905206 – Máquinas Aparelhos e Equipamento de Natureza Industrial
Despesa com aquisição de máquinas de fabricação de laticínios, máquinas de fabricação de tecidos,
balcão de frigorífico.
44905207 – Máquinas e Equipamentos Energéticos
Despesa com aquisição de alternador energético, carregador de bateria, chave automática, eliminador de
pilha e/ou bateria, estabilizador, haste de contato, poste de iluminação, retificador, transformador de
voltagem, trilho, truck, tunga, turbina (hidrelétrica).
44905208 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Gráficos e Equipamento Diversos
Despesa com aquisição de copiadora, cortadeira elétrica, costuradora de papel, duplicadora,
grampeadora, grampeadora de extenso, guilhotina, linotipo, máquina de off-set, operadora de ilhose,
picotadeira, teleimpressora e receptadora de páginas.
44905209 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Despesa com aquisição de bomba d’água, bomba de desentupimento, bomba de irrigação, bomba de
sucção e elevação de água e de gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora, máquina de tratamento de
água, máquina de tratamento de esgoto, máquina de tratamento de lixo, moinho, roda d’água.
44905210 - Aparelhos e Instrumentos Técnicos para Medição, Teste e Controle
Despesa com aquisição de calibradores, paquímetros, trenas, instrumento para teste, termômetros para
laboratório, balizas, miras alinhadores , ópticos, analisadores, amperímetros, aparelhos para teste,
balanças em geral, bússolas, geradores de barras e de sinais, medidores de pressão, níveis para
topografia, osciloscópios, medidores de consumo de energia elétrica, teodolitos, tripés especiais,
voltímetros, relógios, fotômetros, conversores rotativos ou estáticos, estabilizadores de corrente,
indutores, transformadores, hidrômetros, tacógrafos, higrômetros, aparelhos de medição meteorológica
níveis fotográficos, cronomicros, mirafalantes, telêmetro, teodolito, turbimetro, taquímetro, sonda, sonar,
ciclômetro, planimetros, mamometro, magmenotros, microfalantes, etc.
44905211 – Aparelhos e Utensílios Domésticos
Despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionado, aspiradores de pó, batedeiras de bolo,
bebedouros, circuladores de ar, enceradeiras, espremedores de frutas, esterelizadores, ferros de
engomar, fogões a gás e elétricos, fritadores elétricos, liquidificadores, máquinas de cortar frios, máquinas
de costura, máquinas de café, máquinas de lavar e passar, máquinas de lavar louças, refrigeradores
domésticos, comerciais, industriais, ventiladores, etc; açucareiros de aço, aparelhos para café, chá e
jantar em metal, assadeiras de metal, bacias, bandejas, batedeiras de ovos, batedeiras de alumínio,
bules, caldeirões, conchas, escadas metálicas, espumadeiras, faqueiros, formas de alumínio, jarras
térmicas de metal, marmitas, panelas, talheres em geral, chaleiras, grill, torneira elétrica, filtro de água,
exaustor, enceradeiras, copos de cristais, ducha elétrica, botijão de gás etc.
44905212 – Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência
Despesa com aquisição de equipamentos necessários ao combate de incêndio e outros sinistros tais
como: extintor de incêndio, alarme, algema, arma para vigilante, barraca para uso não militar, bóias,
guarita e salva vidas.

44905213 – Equipamentos para Escritório
Apontador fixo de mesa, máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade, de franquia postal ou
semelhante, caixas registradoras, máquinas perfuradoras, autenticadores de cédulas, mimeógrafos,
gravadores eletrônicos de estêncil, máquinas de endereçar, de plastificação, fotocopiadoras, máquinas
heliográficas, gravadores “off-set”, aparelhos rotuladores, carimbo, digitador de metal, globo terrestre,
grampeador exceto de mesa (grande), quebra luz etc.
44905214 – Equipamento para Processamento de Dados
Despesa com aquisição de computadores, controladora, disco, fitas magnéticas, impressoras, leitoras
modem, monitor de vídeo, processador, winchester, scaner e todo equipamento para processamento de
dados e afins.
44905215 – Instrumentos Musicais e Artísticos
Despesa com aquisição de acordeons, bandas rítmicas, oboés, pandeiros, pianos, órgãos, surdos,
tambores, tímpanos, trombones, violões, violinos, violoncelos e outros instrumentos musicais de qualquer
natureza, guitarras, clarinete, pistão, saxofone, xilafone e afins
44905216 – Instrumentos para Desenho
Despesa com aquisição de achuriadores, adaptadores para aranhas, aparelhos de pontear, aranhas,
canetas para desenho, compassos, cintéis, curvas francesas e universais, coordenatógrafos, escalas,
estojos para desenho, esteógrafos, normógrafos, planímetros, refletores para pranchetas, réguas
flexíveis, réguas para guias, réguas metálicas, réguas “T”, réguas com tira-linhas, tenígrafos, tira-linhas,
transferidores e esquadros metálicos, réguas pré-precisão, pantógrafo, etc.
44905217 – Aparelhos e Utensílios de Sinalização
Aparelho de sinalização de qualquer espécie, de trânsito, terrestre, marítimo, fluvial, lacustre, aéreo e
afins.
44905218 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Despesa com aquisição de arte especial para chapa de papel, álbuns para retratos, alto falantes, antenas,
artigos para gravação em acetato, filme virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais,
material para radiografia, microfilmagens e cinematografia, molduras, papel para revelação de fotografias,
pegadores, reveladores.
4490519 – Veículos Ferroviários
Despesa com aquisição de locomotiva, prancha, reboque, tender, vagão para transporte de carga ou
passageiros.
44905220 – Carros de Combate
Despesa com aquisição de veículos para autochoque, blindado, carro-bomba, carro-tanque
44905221 – Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos
Despesa com aquisição de Hélices, microcomputador de bordo, turbina e afins.
44905222 – Equipamentos, Peças e Acessórios e Proteção a Vôo
Despesa com aquisição de radar, rádio e afins.

44905223 – Livros e Publicações Técnicas
Despesa com aquisição de enciclopédias e obras especializadas em geral, publicações e documentos
especializados destinados a biblioteca, microfilmes, partitura musical, fita de vídeo e áudio com aula de
caráter educativo, jornal e revista (que constitua documentário) livro mapa, material folclórico, repertório
legislativo.
44905224 – Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios de Longa Duração para Oficina
Despesa com aquisição de alargadores, arcos de pua e de serra, bigornas, caixas para ferramentas,
chave “allen” de boca estrita, inglesa, em “L”, desempenadores, esquadros metálicos, extensões de
encaixes, ferros para solda, grampeadores para estofadores, lamparinas para bombeiros, máscaras para
solda, níveis, pistolas para pintura, plainas manuais, prumos, escalas de metal, quadros de ferramentas,
saca-pinos, sargentos de ferro, soquetes, sutas, alavancas, alicates, estratores de parafusos, gravadores
de aço estampados, cossinetes, podadores de grama, almotolias, macacos tipo “jacaré, mandril,
mecânico e hidráulico, carregador elétrico de bateria, geradores de oxiacetileno para solda,
desempenadeiras, desengrossadeira, entalhadeiras, esmeril elétrico, forjas, lixadeiras elétricas, máquinas
para cortar, frisar, furar, abrir roscas, retirar, soldar, pontear, prensar, máquinas retificadoras, serras
elétricas e hidráulicas, tesouras elétricas, tornos elétricos, tupias, vulcanizadoras, pistolas de
pulverização, martelo de aço, numerador elétrico para pneus, bomba para lubrificação, bomba
transferidora de óleo, analisador de motores, arcos de serra, bomba para esgotamento, compressor de ar,
conjunto de oxigênio, conjunto de solda, conjunto de lubrificação, desbastadeira, desempenadeira,
elevador hidráulico, esmerilhadeira, extrator de precisão, porja, preza, fundidora para confecção de broca
laminadora, lavadora de carro, lixadeira, marcador de velocidade, martelo mecânico, níveis de aço ou
madeira, pistola metalizadora, polidora, prensa, rebitadora, recipiente de ferro para combustíveis, sacofino, serra de bancada, serra mecânica, tralhas, tanques para água, tarracha, testadora, torno mecânico,
vulcanizadora e afins.
44905225 – Máquinas e Implementos para Agricultura e Rodoviários
Despesa com aquisição de destocadoras, tratores, niveladores, arados de tração mecânica, grades de
disco, cultivadores, aparelhos distribuidores de fertilizantes, pulverizadores, enxadas rotativas,
plantadeiras, ancinhos mecânicos, colhedeiras, debulhadeiras, classificadoras de ovos, descaroçadores
de algodão, máquinas para ordenhar, desnatar, polvilhadoras, etc., máquinas empilhadeiras,
escavadoras, cortadoras de grama, draga secas e semelhantes, escarificadores, rolos compressores,
máquinas compactadoras de argamassa, máquinas e aparelhos de perfuração, arados de tração animal,
bebedouros automáticos, cultivadores manuais ou de tração animal, prensas para essências,
carregadoras, chifradeira, compactador, conjunto de irrigação, conjunto motor-bomba para irrigação,
cultivador, desintegrador, forno e estufa de secagem ou amadurecimento, máquina de beneficiamento,
misturador de ração, moinho agrícola, motoniveladora, pasteurizador, picador de ferragens, plaina
terraceadora, planadeira, rolo compressor, semeadeira, silo para depósito de cimento, sulcador e afins.
44905226 – Máquinas, Motores e Aparelhos para Indústria, Comércio e Transporte
Despesa com aquisição de teares, moinhos para cereais, café, etc, máquinas para fundir tipos, compor,
fazer cliches, prensas para numerar, marcar e picotar papéis, guinchos manuais, diferenciais de Weston,
guindastes, máquinas grampeadoras, caldeiras, geradores elétricos, motores marítimos, estacionários,
hidráulicos quer seja a gasolina, diesel ou querosene, bombas para água, gasolina, ou a vácuo,
compressores, conjuntos de lubrificantes, destiladores, geradores de espuma, máquinas de lavar autos,
balcões frigoríficos e afins.
44905227 – Material Desportivo de Recreação e de Campanha
Despesa com aquisição de arcos para basquetebol e ginástica, baliza, bancos para ginástica, bastão para
corridas de revezamento, bombas para encher bolas, maca de madeira para educação física, plinto para
saltos, saltometros, trampolins, varas de salto, etc.; barracas, camas, cantis, casas desmontáveis, pára-

sol, redes, toldos, balanças, barcos de resgate, bastão, carrocel, cavalo, dardo, deslizador, disco alterir,
martelo, placar, remo e afins.
44905228 – Aparelhos e Utensílios de comunicação e transporte de documentos
Despesa de aquisição de aparelhos receptores e transmissores de televisão, radiotelegrafia, rádio para
avião, radiofonógrafo, equipamento de rádio para direção e navegação aérea, aparelhos de radar e
semelhantes, aparelhos de telefonia inclusive celular, e telegrafia, rádios para automóveis, ditafones,
cilindros e rádios domésticos, amplificadores, caladeiras de filmes, copiadores de “slides”, cortadeiras,
esmaltadeiras, objetivas, aparelhos registradores de som, interfones, aparelhos de telex, secretária
eletrônica, fax e afins, urna de malote para transporte de documentos.
44905229 – Equipamento para Veículos
Despesa com aquisição de carrocerias, carretas, treilers e qualquer equipamento para ser montado ou
tracionado por veículos, máquinas e aparelhos ferroviários, guindastes e outras embarcações, etc.
44905230 – Equipamento de Mergulho e Salvamento
Despesa com aquisição de escafandro, jet-ski, tanque de oxigênio.
34490531 - Equipamento, Peças e Acessórios Marítimos
Despesa com aquisição de instrumento de navegação, instrumento de medição do tempo, instrumentos
óticos, instrumentos geográficos e astronômicos, instrumentos e aparelhos meteorológicos.
44905232 – Equipamento para Pesquisa Científica e Tecnológica
Despesa com aquisição de equipamento para Pesquisa Científica e Tecnológica
44905233 – Obras de Artes e Peças para Museu
Despesa com aquisição de quadros, pinturas, desenhos, gravuras, estampas, litografias, estátuas e
esculturas de qualquer material, animais empalhados, dissecados, conservados em álcool ou outro
processo, e esqueletos de animais, coleção de zoologia, botânica e mineralogia, objetos para coleção de
interesse histórico/ arqueológico, tais como: objetos indígenas, armas antigas e desusadas de qualquer
espécie, selos e semelhantes, etc; cinzeiros de pé, cortinas, tapetes, lustres, persianas, toldos, vasos
decorativos, alfaia em louça, molduras, peças em marfim e cerâmica, pedestais especiais e similares,
pinacotecas completas,porcelana, tapeçaria, trilhos para exposição de quadros, etc.
44905234 - Mobiliário em Geral
Despesa com aquisição de tela, vitrine, quadro para editais e avisos, quadro para chaves, relógio de
mesa, parede, ponto, armários, arquivos, balcões de aço, bandejas para expediente, banquetas, cadeiras,
fichários, guardaroupas de aço, grupos estofados, mapotecas, mesas em geral, poltronas, pranchetas,
separadores de livros, armários para copa e cozinha, camas, camiseiros, criados-mudos, dormitórios
completos, guarda-roupa de madeira, mesas para copa, paneleiros, penteadeiras, estantes, armários
especiais, cadeiras e carteiras escolares, quadros escolares, cadeiras empilháveis para auditórios,
estrados, bancos, abajur, cimento com pedestal, cofre, carimbo, escada, porta chapéu, escrivaninhas,
espelho moldado, flip chapter, poltrona e bancos etc..
44905235 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e
Hospitalar
Despesa com aquisição de aparelhos para endoscopia, cirurgia, oftalmologia, veterinária, mecanoterapia,
odontologia, psicologia, oxigenoterapia, ozonoterapia, aparelhos eletrocirúrgicos, aparelhos de raios X,
aparelhos para surdez, ortopedia e similares, cadeiras para dentistas, aparelhos para soro e para
pressão, estetoscópios, tensiômetros, etc; afatador, alargador, aparelho de esterilização, aparelho de
transfusão de sangue, aparelho para inalação, boticão, cadeira de dentista, câmara de infravermelho,

câmara de oxigênio, câmara de rádio terapia, carro-maca, centrifugador, destilador, eletro-analisador,
eletro-cardiográfico, estetoscópio, estufa, maca, medidor de pressão arterial (espignomamômetro),
megatoscópio, mesa para exames clínicos, microscópio, tenda de oxigênio, termocautério, ultra violeta,
alças de platina, alveolotomos, aparadores, braceiras para injeção, bicos de bunsen, etc; móveis em geral
para uso em hospitais, clínicas odontológicas e laboratórios, etc.
44905236 – Veículos de Tração Mecânica
Despesa com aquisição de ambulâncias, automóveis, caminhões, caminhonetes, furgões, “pick-ups”,
ônibus, carros-fortes, jeep, veículos providos de bombas, escadas, guinchos, tanques, etc; motocicletas,
motonetas etc; caçambas, basculantes,tanques irrigadores, coletores de compactadores de lixo, aviões,
helicópteros, navios e dragas flutuantes, guindastes e outras embarcações, micro ônibus, consultório
volante, rabecão, etc.
44905237 – Veículos de Tração Pessoal e Animal
Despesa com aquisição de bicicletas, triciclos, carrinhos de mão, charretes, carroças, empilhadeiras etc.
44905238 – Equipamento para implementação de projeto de agronegócio
Despesa com aquisição de equipamento para implementação de projeto de fomento para ampliação de
agro-negócio.
44905239 – Aquisição de conteiners
Despesa com aquisição de conteiners como bota-fora e outros.

449061 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Despesas com aquisição de imóveis considerados necessários a realização de obras ou para a sua
pronta utilização.
44906101 – Aquisição e Desapropriação de Ginásios
44906102 – Aquisição e Desapropriação de Escolas
44906103 – Aquisição e Desapropriação de Hospitais para Utilização
44906104 – Aquisição e Desapropriação de Estádios
44906105 – Aquisição de Imóveis de Natureza Industrial
44906106 – Aquisição de Prédios para Sede de Órgãos Públicos
44906107 – Aquisição e Desapropriação para Creches
44906108 – Aquisição de Terrenos Urbanos
44906109 – Aquisição de Fazendas Experimentais
44906110 – Imóveis Rurais para Colonização
44906111 – Aquisição de Imóveis para Unidade de Segurança
44906112 – Aquisição de Imóveis para Parques Públicos

44906113 – Terrenos Aquisição e desapropriação de terrenos, para utilização

449062 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
Despesas com aquisição de bens destinados a venda futura.
44906201 – Bens para Alimentação
44906202 – Imóveis Destinados para Revenda

