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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 

Dispõe sobre o cadastro, incorporação, 
tombamento e distribuição dos bens patrimoniais 
no Sistema de Gestão Patrimonial e dá outras 
providências. 

 
 

A Secretaria de Estado da Administração, tendo em vista as disposições do art. 123, 

II, da Constituição do Estado do Amapá, o art. 30 da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, art. 

2º, do Decreto nº 0422, de 30 de janeiro de 2019 e do art. 4º, parágrafo 3º, do Decreto Estadual 

nº 3778, de 18 de outubro de 2021; 

 

R E S O L V E: 

 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre cadastro, incorporação, tombamento e 
distribuição dos bens patrimoniais no Sistema de Gestão Patrimonial no âmbito dos órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional. 

 

 

CAPÍTULO II 

CADASTRO E INCORPORAÇÃO DE BENS 

Art. 2º O cadastro do bem é de responsabilidade de cada órgão, autarquia ou fundação 
detentores do bem e que deve ser realizado até o 5º dia do mês subsequente à entrega do bem 
no setor de almoxarifado/patrimônio. 

Art. 3º Para a realização do cadastro do bem, o setor de patrimônio deverá observar os 
documentos conforme a modalidade de aquisição, efetuando o cadastro de entrada no Sistema 
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de Gestão Patrimonial e anexando os documentos pertinentes. 

§ 1º O cadastro do bem no Sistema de Gestão Patrimonial deve respeitar o devido 
processo legal conforme a modalidade de aquisição, devendo ser anexado ao cadastro de 
entrada o registro fotográfico do bem e a documentação pertinente, de acordo com as 
seguintes orientações: 

I – Compra: Nota Fiscal, Nota de Empenho e Nota de Liquidação; 

II – Doação: Termo de Doação assinado pelas partes acompanhado de Nota Fiscal de 
compra em nome do doador; 

III – Transferência: Ofício de solicitação do órgão demandante com autorização do 
gestor do órgão detentor do bem; 

IV – Transferência por Extinção: Lei de extinção publicada no Diário Oficial do Estado, 
Relatório da Comissão de Liquidação devidamente assinado pelos membros e Termo de Guarda 
e Responsabilidade assinado pelo gestor do órgão e pelo responsável do setor de patrimônio 
do órgão que absorveu o bem; 

V – Convênio: Nota fiscal e Termo de Convênio, observando os critérios estabelecidos 
no Convênio para o cadastro no Sistema de Gestão Patrimonial;  

Art. 4º O setor de patrimônio do órgão deve encaminhar mensalmente, ao setor 
responável pelos serviços de contabilidade ou congênere, o Relatório de Movimentações 
(transferência, doação e baixa) extraído do Sistema de Gestão Patrimonial, com intuito de 
subsidiar qualquer ajuste contábil que seja necessário. 

Art. 5º Para os bens em uso e que não estejam cadastrados no Sistema de Gestão 
Patrimonial, proceder-se-á da seguinte forma: 

§ 1º Efetuar busca da Nota fiscal, Nota de empenho, Termo de Doação ou outro 
documento equivalente, em arquivo físico e/ou no setor financeiro do órgão. De posse do 
documento, aplicar a metodologia constante no Anexo I desta Instrução Normativa. 

§ 2º Esgotadas todas as possibilidades de identificação dos documentos de aquisição do 
bem, aplicar a metodologia constante no Anexo III desta Instrução Normativa. 

§ 3º Em se tratando de bens por doação que não possuam Nota fiscal, aplicar a 
metodologia constante no Anexo III desta Instrução Normativa. 

§ 4º As metodologias citadas serão realizadas com o auxílio de planilhas eletrônicas 
disponibilizadas no portal da SEAD, no endereço https://sead.portal.ap.gov.br/.  

§ 5º O registro integral dos bens no Sistema de Gestão Patrimonial deverá ocorrer em 
até 60 (sessenta) dias da publicação desta Instrução normativa. 

Art. 6º Para cadastro de novas aquisições o prazo será o constante no art. 2º desta 
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Instrução Normativa. 
 

CAPÍTULO III 

TOMBAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE BENS 

Art. 7º O tombamento é o processo de registro no Sistema de Gestão Patrimonial e de 
identificação física do bem incorporado ao acervo patrimonial do Estado. A distribuição é o ato 
de disponibilizar o bem para efetiva utilização nos setoriais. 

§ 1º Após o recebimento do bem, este deverá ser tombado e distribuído por meio do 
Sistema de Gestão Patrimonial ao setor de uso efetivo.  

§ 2º O bem somente poderá permanecer em almoxarifado pelo prazo máximo de 90 
(noventa) dias. 

§ 3º A movimentação física do bem deve ocorrer somente após a sua movimentação 
virtual no Sistema de Gestão Patrimonial, com a emissão do Termo de Responsabilidade e 
Guarda do bem, que deverá ser assinado pelo responsável no momento da entrega do bem na 
unidade de uso. 

§ 4º As etapas mencionadas neste artigo são essenciais para a gestão, transparência e 
controle do acervo patrimonial mobiliário do Estado, por meio do Sistema de Gestão 
Patrimonial, e afetam diretamente o início da depreciação. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO INVENTÁRIO 

Art. 8º O setor de patrimônio do órgão deve realizar um inventário por comissão 

específica, designada pelo gestor do órgão detentor do bem, a fim de identificar aqueles bens 

não cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial, sua condição de conservação, bem como 

documentos comprobatórios de aquisição, com o objetivo de manter o Sistema de Gestão 

Patrimonial atualizado. 

§ 1º Para os bens identificados já cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial, o órgão 

deve realizar as devidas atualizações em relação à localização física do bem e ao seu estado de 

conservação. 

§ 2º Para os bens identificados, não cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial e em 

condições de uso, o órgão deve aplicar as metodologias dispostas nos anexos de I a VI, conforme 

cada caso. 
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§ 3º Para os bens identificados, não cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial e sem 

condições de uso (irrecuperável), o órgão deve encaminhar solicitação à SEAD, via ofício, 

contendo: planilha em Excel, conforme anexo VII, com as informações dos itens patrimoniais, 

relatório fotográfico e avaliativo dos bens, emitido por comissão específica, atestando a 

inservibilidade dos bens, e portaria da comissão de avaliação publicada em Diário Oficial do 

Estado, visando o cadastro dos bens para posterior baixa patrimonial. 

§ 4º Em nenhuma hipótese o bem será cadastrado com valor zerado, exceto nos casos 

previstos no Art. 8º, § 3º. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 9º Compete ao setor de patrimônio do órgão promover todos os atos necessários 

para o fiel cumprimento desta Instrução Normativa com amparo no Decreto nº 4026 de 06 de 
novembro de 2009, visando ao controle dos bens patrimoniais sob a carga patrimonial do órgão. 

Art. 10 Em caso de dúvidas ou situações não previstas nesta Instrução Normativa, 
consultar a SEAD para orientações quanto aos procedimentos. 

Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Macapá, 30 de dezembro de 2022. 

 

 

 

                                       SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 

Secretária de Estado da Administração/SEAD 

Decreto n° 1535/2018 

 
 

JOSÉ MARLUCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA 
Secretário Adjunto de Logística/SEAD 

Decreto n° 1531/2018 
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ANEXO I – METODOLOGIA PARA EFETUAR CADASTRO DE BENS PERMANENTES QUANDO 
LOCALIZADOS OS DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM VALOR DEFINIDO 

 

A presente metodologia será utilizada para apurar o valor justo do bem, após 
constatada a sua condição de conservação, realizada por comissão específica designada pelo 
gestor do órgão detentor do bem, quando localizados os documentos de aquisição com valor 
definido.  

O valor apurado será considerado como o valor justo dos bens em uso, que ainda não 
estejam cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial. 

Etapas a serem seguidas para aplicação da metodologia: 

▪ ETAPA 1 – Compete ao setor de patrimônio: 

1. Localizar os documentos de aquisição do bem. 

2. Identificar e relacionar os bens cuja documentação de aquisição foi localizada e 
encaminhar ao gestor do órgão para ciência. 

▪ ETAPA 2 – Compete ao gestor: 

1. Instituir comissão de avaliação dos bens com no mínimo 03 (três) servidores, sendo 
pelo menos 02 (dois) do quadro efetivo, para aplicação da metodologia. 

2. Publicar no Diário Oficial do Estado (DOE), a criação da Comissão dando ampla 
publicidade ao ato.  

▪ ETAPA 3 – Compete à Comissão de Avaliação: 

1. Avaliar o Estado de Conservação (EC) do bem, conforme tabela 1, fazendo o registro 
fotográfico individualmente; 

Tabela 1 – Classificação do estado de conservação 
 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

DEFINIÇÃO 

Excelente 
Bem novo ou em perfeitas condições de uso, não apresentando 
quaisquer falhas, defeitos ou desgaste. 

Bom 
Não apresenta defeitos ou falhas evidentes, apenas pequeno desgaste, 
servindo plenamente à finalidade para a qual foi adquirido. 

Regular 
Apresenta pequenos defeitos, falhas ou leve desgaste, ainda servindo à 
sua finalidade, podendo ser facilmente recuperado. 

Péssimo 
Apresenta defeitos, falhas ou desgastes acentuados, todavia, podendo 
ainda servir à sua finalidade, mediante recuperação economicamente 
vantajosa. 



 

6 

2. Preencher planilha específica, conforme modelo do Anexo II - Modelo de planilha de 
avaliação do bem cuja documentação foi localizada e possua valor definido; 

3. Elaborar Relatório Final de avaliação e submeter os resultados apurados ao gestor do 
órgão. O relatório deve conter:  

● Portaria da Comissão com publicação no DIOFE; 
● Relatório fotográfico dos bens avaliados; 
● Documento comprobatório de aquisição com valor definido; 
● Planilha de avaliação do bem nos formatos PDF e XLSX. 

▪ ETAPA 4 – Compete ao gestor do órgão: 

1. Tomar ciência do relatório final avaliativo, aprovar e encaminhar para o setor de 
patrimônio autorizando o cadastro dos bens no Sistema de Gestão Patrimonial. 

▪ ETAPA 5 – Compete ao setor de patrimônio: 

1. Efetuar o cadastro dos bens no Sistema de Gestão Patrimonial na modalidade 
INSTRUÇÃO NORMATIVA, registrar, como anexo, todos os documentos inerentes ao 
processo administrativo, finalizando com a distribuição ao setor que detém a carga 
patrimonial do bem. 
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ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO BEM CUJA DOCUMENTAÇÃO FOI LOCALIZADA E POSSUA VALOR DEFINIDO 

 

 

 

Orientação para preenchimento da Planilha: 

1. No campo Órgão, preencher com a sigla do órgão. 

2. No campo UG, preencher com o código da Unidade Gestora. 

3. No campo Conta Contábil, preencher com a informação Conta Contábil na qual o bem será registrado, conforme 
Anexo VI. 

4. No campo Data de Aquisição, preencher com a data de aquisição do bem de acordo com documento comprobatório 
(Por exemplo: Nota Fiscal). 

5. No campo Data da Avaliação, preencher com a data em que a Comissão de Avaliação finalizou a verificação do item. 

6. No campo Descrição do Bem, preencher com a descrição e especificação do bem. 

7. No campo Valor da Nota Fiscal, preencher com o valor que consta no documento de referência. 

8. O campo Estado de Conservação será preenchido com as opções Excelente, Bom, Regular ou Péssimo. 

 

 
Observação: Os campos Vida Útil Remanescente (ano), Fator de Avaliação, Valor Avaliado, Vida Útil e Valor Residual são 

preenchidos automaticamente, não sendo necessário que a Comissão de Avaliação realize alterações nestes campos.
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ANEXO III – METODOLOGIA PARA EFETUAR CADASTRO DE BENS PERMANENTES QUANDO NÃO 
LOCALIZADOS OS DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO. 

 

A presente metodologia será utilizada para apurar o valor justo do bem, após constatada a 
sua condição de conservação, realizada por comissão específica designada pelo gestor do órgão detentor 
do bem, quando esgotadas todas as possibilidades de localização dos documentos de aquisição.  

O valor apurado será considerado como o valor justo dos bens em uso que ainda não estejam 
cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial. 

Etapas a serem seguidas para aplicação da metodologia: 

▪ ETAPA 1 – Compete ao setor de patrimônio: 

1. Esgotar todas as possibilidades de localização dos documentos de aquisição do bem. 

2. Identificar e relacionar os bens cuja documentação de aquisição não foi localizada e 
encaminhar ao gestor do órgão para ciência e criação da comissão. 

▪ ETAPA 2 – Compete ao gestor: 

1. Instituir comissão de avaliação dos bens com no mínimo 03 (três) servidores, sendo pelo 
menos 02 (dois) do quadro efetivo, para aplicação da metodologia. 

2. Publicar no Diário Oficial do Estado (DIOFE), a criação da Comissão dando ampla publicidade 
ao ato.  

▪ ETAPA 3 – Compete à Comissão de Avaliação: 

1. Avaliar o estado de conservação do bem, conforme tabela 2, fazendo o registro fotográfico 
individualmente; 

 
Tabela 2 – Classificação do estado de conservação 

 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

DEFINIÇÃO 

Excelente 
Bem novo ou em perfeitas condições de uso, não apresentando quaisquer 
falhas, defeitos ou desgaste. 

Bom 
Não apresenta defeitos ou falhas evidentes, apenas pequeno desgaste, 
servindo plenamente à finalidade para a qual foi adquirido. 

Regular 
Apresenta pequenos defeitos, falhas ou leve desgaste, ainda servindo à sua 
finalidade, podendo ser facilmente recuperado. 

Péssimo 
Apresenta defeitos, falhas ou desgastes acentuados, todavia, podendo ainda 
servir à sua finalidade, mediante recuperação economicamente vantajosa. 
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2. Efetuar pesquisa de mercado de bem novo, igual ou similar ao avaliado, utilizando como 
fonte de pesquisa, prioritariamente: 

● Atas de Registro de Preços (ARP), em vigência, na seguinte ordem de prioridade: 

1º. ARP do Estado do Amapá: 
https://compras.portal.ap.gov.br/index.php?exe=publicacoes 

2º. ARP do estado do Amapá; 
https://compras.portal.ap.gov.br/index.php?exe=publicacoes 

3º. ARP de outros Estados, ARP da União ou em sites de lojas e-commerce, 
salvando a página de internet como fonte de pesquisa; 

3. Preencher planilha específica para apuração do valor justo do bem, conforme modelo do 
Anexo V – Modelo de planilha de Avaliação do bem cuja documentação não foi localizada; 

4. Elaborar Relatório Final de Avaliação e submeter os resultados apurados ao gestor do órgão. 
O relatório deve conter:  

● Portaria da Comissão com publicação no DIOFE; 
● Relatório fotográfico dos bens avaliados; 
● Documento fonte de pesquisa de mercado (ARP ou print da página do site 

pesquisado); 
● Planilha de avaliação do bem nos formatos PDF e XLSX. 

▪ ETAPA 4 – Compete ao gestor do órgão: 

1. Tomar ciência do relatório final avaliativo, aprovar e encaminhar para o setor de patrimônio 
autorizando o cadastro dos bens no Sistema de Gestão Patrimonial. 

▪ ETAPA 5 – Compete ao setor de patrimônio: 

2. Efetuar o cadastro dos bens no Sistema de Gestão Patrimonial na modalidade INSTRUÇÃO 
NORMATIVA, registrar como anexo todos os documentos inerentes ao processo 
administrativo, finalizando com a distribuição ao setor que detém a carga patrimonial do 
bem.

https://compras.portal.ap.gov.br/index.php?exe=publicacoes
https://compras.portal.ap.gov.br/index.php?exe=publicacoes
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ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO BEM CUJA DOCUMENTAÇÃO NÃO FOI LOCALIZADA 

              

 

Orientação para preenchimento da Planilha: 

1. No campo Órgão, preencher com a sigla do órgão. 

2. No campo UG, preencher com o código da Unidade Gestora. 

3. No campo Conta Contábil, preencher com a informação Conta Contábil na qual o bem será registrado, conforme 
Anexo VI. 

4. O campo Data Distribuição não deve ser alterado, sendo parametrizada a data de 01/01/2017. 

5. No campo Data da Avaliação, preencher com a data em que a Comissão de Avaliação finalizou a verificação do item. 

6. No campo Descrição do Bem, preencher com a descrição e especificação do bem. 

7. No campo Valor de Mercado, a Comissão de Avaliação deve preencher com o Valor de Mercado obtido conforme as 
orientações do Anexo III desta Instrução Normativa. 

8. O campo Estado de Conservação será preenchido com as opções Excelente, Bom, Regular ou Péssimo. 

 

Observação: Os campos Vida Útil Remanescente (ano), Fator de Avaliação, Valor Avaliado, Vida Útil e Valor Residual são 

preenchidos automaticamente, não sendo necessário que a Comissão de Avaliação realize alterações nestes campos.
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     ANEXO V – TABELA DE APOIO PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DE BENS 
DOS ANEXOS II e IV 

   Estados de Conservação 

CONTA CONTÁBIL – DESCRIÇÃO 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual (%) 

Excelente Bom Regular Péssimo 

123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 15 10% 80% 65% 50% 30% 

123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 10 20% 80% 65% 50% 30% 

123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 15 20% 80% 65% 50% 30% 

123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 20 10% 80% 65% 50% 30% 

123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 15 10% 80% 65% 50% 30% 

123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 5 10% 80% 65% 50% 30% 

123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 15 10% 80% 65% 50% 30% 

123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS 30 10% 80% 65% 50% 30% 

123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO 30 10% 80% 65% 50% 30% 

123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 15 10% 80% 65% 50% 30% 

123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 20 10% 80% 65% 50% 30% 

123110118 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 10 10% 70% 60% 50% 30% 

123110123 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110124 - EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5 10% 70% 60% 50% 30% 

123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5 10% 70% 60% 50% 30% 

123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL 10 10% 80% 70% 50% 30% 

123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 10 0% 80% 65% 50% 30% 

123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS 5 10% 70% 60% 50% 30% 

123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 20 10% 80% 65% 50% 30% 

123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO1 - - - - -  

123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 10 10% 80% 65% 50% 30% 

123110501 - VEÍCULOS EM GERAL 15 10% 90% 80% 70% 45% 

123110502 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 30 10% 90% 80% 70% 45% 

123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 15 10% 90% 80% 70% 45% 
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123110504 - CARRO DE COMBATE 30 10% 90% 80% 70% 45% 

123110505 – AERONAVES2 - - - - -  

123110506 – EMBARCAÇÕES2 - - - - -  

123110601 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 10 10% 90% 80% 70% 45% 

123110901 – ARMAMENTOS 20 10% 100% 90% 70% 45% 

123111001 - SEMOVENTES  10 10% 80% 65% 50% 30% 

123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS 10 10% 80% 65% 50% 30% 

 

1. A conta 123110406 (OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO) não possui valores estipulados porque 
obras de arte e peças em exposição são bens que não sofrem depreciação. 

2. As contas 123110505 (AERONAVES) e 123110506 (EMBARCAÇÕES) não possuem valores estipulados, 
porque são bens muito específicos, sendo assim, a definição da vida útil e valor residual ficará a critério 
dos órgãos que possuem tais bens.
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ANEXO VI – CLASSIFICAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PORTARIA Nº 448/2002 
ADAPTADA) 

 

Natureza e Subitem  

449052-01 

Aparelhos de Medição e Orientação  

Conta Contábil 123110101 

Registra o valor das despesas com todos os aparelhos de medição, orientação ou contagem. Quando estes 
aparelhos forem incorporados a um equipamento maior serão os mesmos considerados componentes, tais 
como: amperímetro, aparelho de medição meteorológica, balanças em geral, balança analítica, balança de 
precisão, balança eletrônica, bússola, calibrador de pneus, condutivímetro, conjunto de instrução (kit 
materiais de medição e orientação para laboratório), conjunto para hidrômetro, cronômetro, hidrômetro, 
espectrofotômetro, magnetômetro, manômetro, medidor de energia solar, medidor de gás, medidor de 
índice acidez, medidor vazão, micrômetro interno, mira-falante, níveis topográficos, osciloscópio, 
oxímetro, paquímetro, pirômetro, planimetro, psicrômetro, rastreador, relógio, relógio medidor de luz, 
rotâmetro de área variável, sonar, sonda, taquímetro, telêmetro, termômetro, teodolito, turbímetro e 
semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-02 

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 

Conta Contábil 123110102 

Registra o valor das despesas com todo material considerado permanente, portátil ou transportável, de uso 
em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos de qualquer espécie, aeronaves ou 
embarcações, tais como: antena parabólica, aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central 
telefônica, detector de chamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor, rádio 
telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, rádio transceptor, secretária eletrônica, telespeaker e 
semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-03 

Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 
Diversões 

Conta Contábil 123110104 

Registra o valor das despesas com instrumentos, aparelhos e utensílios destinados a qualquer modalidade 
de esportes e diversões de qualquer natureza, desde que não integrados a instalações de ginásios de 
esportes, centros esportivos, teatro, cinema, etc, tais como: arco, baliza, barco de regata, barra, bastão, 
bicicleta ergométrica, brinquedoteca, carneiro de madeira, carrossel, cavalo, dardo, deslizador, disco, 
halteres, kit para uso na musicalização infantil, martelo, mesa para tênis de mesa, parquinho infantil, peso, 
placar, poste oficial vôlei, remo, tabela de basquete vara de salto e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-04 

Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 

Conta Contábil 123110105 
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Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados na proteção e segurança de 
pessoas ou bens públicos, como também qualquer outro utilizado para socorro diverso, ou sobrevivência 
em qualquer ecossistema, tais como: alarme, algema, arma para vigilante, barraca para uso não militar, 
bóia salva-vida, cabine para guarda (guarita), câmera vídeo de segurança, cofre, extintor de incêndio, pára-
raio, sinalizador de garagem, porta giratória, circuito interno de televisão, tenda e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-05 

Máquinas e Equipamentos Industriais 

Conta Contábil 123110106 

Registra o valor das despesas com qualquer máquina, aparelho ou equipamento de natureza industrial 
empregado na fabricação de produtos ou no recondicionamento de afins, tais como: balcão frigorífico, 
betoneira, exaustor industrial, forno industrial, liquidificador industrial, torradeira industrial, geladeira 
industrial, máquina de fabricação de laticínios, máquina de fabricação de tecidos e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-06 

Máquinas e Equipamentos Energéticos 

Conta Contábil 123110107 

Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos não incorporáveis a instalações, 
destinados a geração de energia de qualquer espécie, tais como: alternador energético, carregador de 
bateria, chave automática, estabilizador, gerador, haste de contato, inversor grid, módulo fotovoltaico, NO-
BREAK, painel fotovoltaico, poste de iluminação, potência nominal conectada à rede, retificador, 
transformador de voltagem, trilho, truck-tunga, turbina (hidrelétrica) e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-07 

Máquinas e Equipamentos Gráficos 

Conta Contábil 123110108 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados na indústria 
gráfica em reprografia ou artes gráficas, tais como: aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira 
elétrica, costuradora de papel, duplicadora, fragmentadora de papel,  grampeadeira, gravadora de extenso, 
guilhotina, linotipo, máquina de OFF-Set, operadora de ilhoses, picotadeira, teleimpressora e receptadora 
de páginas e semelhantes. 
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Natureza e Subitem  

449052-08 

Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, 
Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 

Conta Contábil 123110103 

Registra o valor das despesas com qualquer aparelho, utensílio ou equipamento de uso médico, 
odontológico, laboratorial e hospitalar que não se integrem a instalações, ou a outros conjuntos monitores. 
No caso de ser parte de instalações ou outros conjuntos, deverão ser considerados componentes, tais 
como: afastador, agitador magnético, agitador mecanico, alargador, aparelho de esterilização, aquecedor 
para laboratórios, aparelho de anestesia, aparelho de Raio X, aparelho de transfusão de sangue, aparelho 
infravermelho, aparelho para inalação, aparelho de ultravioleta, apoio de braço para coleta de sangue, 
autoclave, balança pediátrica, berço aquecido, biombo, bisturi, bomba váculo, bloco digestor boticão, 
cadeira de dentista, cadeira de rodas, câmara de infravermelho, câmara de oxigênio, câmara de 
radioterapia, cambão para contenção, capela exaustão, carro-maca, centrifugador, cilindro gás de oxigênio, 
compressor de ar odontológico,  destilador, dispensador para frascos, eletro-analisador, 
eletrocardiográfico, equipamento anestésico inalatório, esfigmomanômetro estetoscópio, estufa, 
evaporador para laboratório, extratorlaboratório, foco cirúrgico, incubadora, kit limite de plasticidade de 
solo, kit para montagem de modelo de hélice dupla de DNA, lavadora de laboratório, maca, medidor de 
pressão arterial (esfignomanômetro), megatoscópio, mesa para exames clínicos, microscópio, monitor 
multiparâmetro, monitor portátil para laboratório, oxímetro, purificador de água para laboratorio, 
refratômetro, seladora de laboratório, tenda de oxigênio, termocautério, transiluminador, transpassador 
de paciente e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-09 

Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 

Conta Contábil 123110109 

Registra o valor das despesas com máquinas, ferramentas e utensílios utilizados em oficinas mecânicas, 
marcenaria, carpintaria e serralheria, não incluindo ferramentas que não façam parte de um conjunto, nem 
tão pouco materiais permanentes utilizados em oficinas gráficas, tais como: analisador de motores, arcos 
de serra, bomba especial jato de ar, bomba para esgotamento de tambores, compressor de ar, conjunto 
de oxigênio, conjunto de solda, conjunto para lubrificação, desbastadeira, desempenadeira, elevador 
hidráulico, esmerilhadeira, extrator de precisão, forja, fundidora para confecção de broca, laminadora, 
lavadora de carro, lixadeira, macaco mecânico e hidráulico, mandril, marcador de velocidade, martelo 
mecânico, níveis de aço ou madeira, pistola metalizadora, polidora, prensa, rebitadora, recipiente de ferro 
para combustíveis, saca-pino, serra de bancada, serra circular, serra mármore, serra mecânica, talhas, 
tanques para água, tarracha, testadora, torno mecânico, tupia de laminação, vulcanizadora e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-11 

Equipamentos, Peças e Acessórios para 
Automóveis 

Conta Contábil 123110112 

Registra o valor das despesas com acessórios para veículos que possam ser desincorporados, sem prejuízo 
dos mesmos, para aplicação em outro veículo, tais como: ar condicionado, capota, rádio/toca-fitas e 
semelhantes. 
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Natureza e Subitem  

449052-12 

Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos 

Conta Contábil 123110113 

Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios marítimos, tais como: instrumentos 
de navegação, instrumentos de medição do tempo, instrumentos ópticos, instrumentos geográficos e 
astronômicos, instrumentos e aparelhos meteorológicos e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-13 

Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos 

Conta Contábil 123110114 

Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos, tais como: hélice, 
microcomputador de bordo, turbina e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-14 

Equipamentos, Peças e Acessórios de Proteção Ao 
Voo 

Conta Contábil 123110115 

Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo, tais como: radar, 
rádio e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-15 

Equipamentos de Mergulho e Salvamento 

Conta Contábil 123110116 

Registra o valor das despesas com equipamentos destinados às atividades de mergulho e salvamento 
marítimo, tais como: escafandro, jet-ski, tanque de oxigênio e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-16 

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 

Conta Contábil 123110123 

Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejam classificados em 
grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro, carrinho de 
feira, carrinho de limpeza, carro armazém, caçamba, container, fechadura biométrica, furadeira, kit maleta 
executiva, lavadora de alta pressão, urna eleitoral, martelete, parafusadeira, secador de mãos, ventilador, 
ventilador de coluna e de mesa e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-17 

Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 

Conta Contábil 123110117 

Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados em manobras militares e 
paramilitares, bem assim, aqueles utilizados em qualquer patrulhamento ostensivo, serviços de bordo, 
guarnições, rondas, tais como: barraca, bloqueios, cama de campanha, farol de comunicação, mesa de 
campanha,  pára-quedas, pistola de sinalização, sirene de campanha e semelhantes. 
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Natureza e Subitem  

449052-18 

Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 

Conta Contábil 123110118 

Registra o valor das despesas com equipamentos e sistema de proteção e vigilância ambiental. 

Natureza e Subitem  

449052-19 

Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agrícolas 

Conta Contábil 123110119 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, tratores e equipamentos utilizados na agricultura, 
na construção e conservação de estradas, tais como: arado, carregadora, ceifadeira, compactador, 
conjunto de irrigação, conjunto motobomba para irrigação, cultivador, desintegrador, escavadeira, forno e 
estufa de secagem ou amadurecimento, grade, máquinas de beneficiamento, microtrator, misturador de 
ração, moinho agrícola, motoniveladora, moto-serra, ordenhadeira, pasteurizador, picador de forragens, 
plaina terraceadora, plantadeira, pulverizador, de tração animal ou mecânica, rolo compressor, roçadeira, 
semeadeira, silo para depósito de cimento, soprador, sulcador, trator de roda e esteira e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-20 

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 

Conta Contábil 123110121 

Registra o valor das despesas com equipamentos destinados à instalação conservação e manutenção de 
sistemas hidráulicos e elétricos, tais como: bomba d’água, bomba de desentupimento, bomba de irrigação, 
bomba de lubrificação, 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,  multímetro, roda d’água e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-21 

Equipamento e Material Permanentes Vinculados 
a Convênio 

Conta Contábil 123110124 

Registra o valor das despesas com equipamentos e materiais vinculados a convênios. 

Natureza e Subitem  

449052-22 

Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas 

Conta Contábil 123110199 

Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e ferramentas não classificados em subitens 
anteriores. 
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Natureza e Subitem  

449052-23 

Equipamentos de Processamento de Dados 

Conta Contábil 123110201 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em 
processamento de dados de qualquer natureza, exceto quando for aquisição de peças destinadas à 
reposição diretamente ao equipamento ou mesmo para estoque. Tais como: equipamentos de centro de 
processamento de dados/data center, como servidores e equipamentos de armazenamento e rede, caneta 
óptica, computador, controladora de linhas, urna eletrônica, disco e fita magnéticos, kit multimídia, leitora, 
micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, 
teclado para micro, leitora/token, leitora/smartcard, hd externo e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-24 

Equipamentos de Tecnologia da Informação 

Conta Contábil 123110202 

Registra os equipamentos relacionados com tecnologia da informação, como estações de trabalho, 
impressoras, periféricos e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-25 

Aparelhos e Utensílios Domésticos 

Conta Contábil 123110301 

Registra o valor das despesas com aquisição de eletrodomésticos em geral e utensílios, com durabilidade 
superior a dois anos, utilizados em serviços domésticos, tais como: aparelhos de copa e cozinha, ar-
condicionado, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás, cafeteira elétrica, chuveiro ou ducha elétrica, 
chuveiro com lava olhos, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), conjunto de chá/café/jantar, escada 
portátil, escada extensível, enceradeira, exaustor, faqueiro, ferro de passar roupa,  filtro de água, fogão, 
fogão industrial, forno de microondas, freezer, geladeira, grill, liquidificador, máquina de lavar louça, 
máquina de lavar roupa, máquina de moer café, máquina de secar pratos, purificador de água, refrigerador 
doméstico, secador de prato, tábua de passar roupas, torneira elétrica, torradeira elétrica, umidificador de 
ar e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-26 

Máquinas e Utensílios de Escritório 

Conta Contábil 123110302 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e utensílios utilizados em escritório e 
destinados ao auxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelho rotulador, apontador fixo (de mesa), 
caixa registradora, carimbo digitador de metal, compasso, estojo para desenho, globo terrestre, 
grampeador (exceto de mesa), máquina autenticadora, máquina de calcular, máquina de contabilidade, 
máquina de escrever, máquina franqueadora, normógrafo, pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), 
régua de precisão, régua T, relógio protocolador e semelhantes. 
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Natureza e Subitem  

449052-27 

Mobiliário em Geral 

Conta Contábil 123110303 

Registra o valor das despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes, tais como: 
abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo atendimento), 
banco, banqueta, base para mastro, cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, cabieiro, 
cadeira, cama beliche, carteira escolar, charter negro, conjunto de móveis, cinzeiro com pedestal, 
criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, flipsharter, 
guarda-louça, guarda roupa, gaveteiro, mapoteca, mesa, mobiliário de biblioteca, pedestal, penteadeira, 
poltrona, porta-chapéus, prateleira, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro 
para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para 
bandeira (mastro), vitrine e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-30 

Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 

Conta Contábil 123110401 

Registra o valor das despesas com aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias, tais como: armas da 
república, brasões, distintivo da nação e de corporações, emblemas, escudos, estandarte,  pequenas 
chamas, selo nacional e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-31 

Coleções e Materiais Bibliográficos 

Conta Contábil 123110402 

Registra o valor das despesas com coleções bibliográficas de obras científicas, românticas, contos e 
documentários históricos, mapotecas, dicionários para uso em bibliotecas, enciclopédias, periódicos 
encadernados para uso em bibliotecas, palestras, tais como: álbum de caráter educativo, coleções e 
materiais bibliográficos informatizados, dicionários, enciclopédia, ficha bibliográfica, jornal e revista (que 
constitua documentário), livro, mapa, material folclórico, partitura musical, publicações e documentos 
especializados destinados a bibliotecas, repertorio legislativo e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-33 

Instrumentos Musicais e Artísticos 

Conta Contábil 123110404 

Registra o valor das despesas com instrumentos musicais e artísticos, tais como: todos os instrumentos de 
cordas, sopro ou percussão, agogô, atabaque, clarinete, guitarra, jogo de berimbau, pistão, saxofone, 
trombone, xilofone e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-34 

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 

Conta Contábil 123110405 

Registra o valor das despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons 
e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, 
caixa acústica, câmera digital, câmera fotográfica, captador de vídeo e áudio data show, eletrola, 
estabilizador de imagem, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, 
máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, 
sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-
discos, vídeo-cassete e semelhantes. 
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Natureza e Subitem  

449052-35 

Obras de Arte e Peças Para Exposição e Museu 

Conta Contábil 123110406 

Registra o valor das despesas com objetos de valor artístico e histórico destinados a decoração ou exposição 
em geral (em museus, galerias, hall, prédios públicos e outros). Tais como: alfaias em louça, documentos e 
objetos históricos, esculturas, fotos históricas, gravuras, molduras, peças em marfim e cerâmica, pedestais 
especiais e similares, pinacotecas completas, pinturas em tela, porcelana, tapeçaria, trilhos para exposição 
de quadros e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-36 

Outros Materiais Culturais, Educacionais e de 
Comunicação 

Conta Contábil 123110499 

Registra os valores referentes a materiais culturais, educacionais e de comunicação não classificados em 
subitens anteriores. 

Natureza e Subitem  

449052-37 

Veículos em Geral 

Conta Contábil 123110501 

Registra o valor das despesas com veículos não motorizados e não classificados em subitens específicos, 
tais como: bicicleta, carrinho de mão, carroça,  carro armazém, charrete, empilhadeira e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-38 

Veículos de Tração Mecânica 

Conta Contábil 123110503 

Registra o valor das despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância, automóvel, 
basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão, lambreta, microônibus, 
motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica, veículo coletor de lixo, unidade móvel de 
radiomonitoragem e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-39 

Aeronaves 

Conta Contábil 123110505 

Registra o valor das despesas com qualquer tipo de aeronave de asa fixa ou asa rotativa,  veículos 
destinados ao tráfego aéreo, geralmente de uso comercial, no transporte de passageiros e cargas ou para 
treinamento, defesa e ataque militar , tais como: avião, balão, helicóptero, planador, ultraleve e 
semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-40 

Embarcações 

Conta Contábil 123110506 

Registra o valor das despesas com todas as embarcações fluviais, lacustres ou marítimas exceto os navios 
graneleiros, petroleiros e transportadores de passageiros que são considerados como bens imóveis, tais 
como: canoa, casa flutuante, chata, lancha, navio, rebocador, traineira e semelhantes. 

Natureza e Subitem  Peças e Conjuntos de Reposição 
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449052-41 Conta Contábil 123110601 

Registra o valor da aquisição ou incorporação de peças e conjuntos de reposição destinados a substituição 
em máquinas e equipamentos, aeronaves e embarcações, bens de segurança e socorro e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-42 

Armamentos 

Conta Contábil 123110901 

Registra o valor das despesas com armas de porte, portáteis transportáveis autopropulsionadas,  de  tiro  
tenso,  de  tiro  curvo,  central  de  tiro,  rebocáveis  ou motorizadas,  rampas  lançadoras  de  foguetes  
motorizadas  e  outros  apetrechos bélicos, tais como: Fuzil, metralhadora, pistola, revólver e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-43 

Semoventes e Equipamentos de Montaria 

Conta Contábil 123111001 

Registra o valor das despesas com animais para trabalho, produção, reprodução ou exposição e 
equipamentos de montaria, tais como: animais não destinados a laboratório ou corte, animais para jardim 
zoológico, animais para produção, reprodução e guarda, animais para sela e tração, selas e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-47 

Máquina, Ferramentas e Utensílios de Veículos 
Ferroviários 

Conta Contábil 123119999 

Registra o valor das despesas com equipamentos destinados à instalação, conservação e manutenção de 
veículos ferroviários. 

Natureza e Subitem 

449052-49 

Peças Não Incorporáveis a Imóveis 

Conta Contábil 123110199 

Registra o valor das despesas com materiais empregados em imóveis e que possam ser removidos ou 
recuperados, tais como: biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis, estrados, 
persianas, tapetes, toldo, grades, mastro para fixação de antena de rádio, bicicletários removíveis. 

Natureza e Subitem 

449052-53 

Discotecas e Filmotecas 

Conta Contábil 123110403 

Registra o valor das despesas com discos, CD e coleções de fitas gravadas com músicas e fitas 
cinematográficas de caráter educativo, científico e informativo, tais como: disco educativo, fita de áudio e 
vídeo com aula de caráter educativo, microfilme e semelhantes. 
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Natureza e Subitem 

449052-54 

Veículos Ferroviários 

Conta Contábil 123110502 

Registra o valor das despesas com veículos empregados em estradas de ferro, tais como: locomotiva, 
prancha, reboque, tender, vagão para transporte de carga ou passageiros e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-55 

Carros de Combate 

Conta Contábil 123110504 

Registra o valor das despesas com veículos utilizados em manobras militares, tais como: autochoque, 
blindado, carro-bomba, carro-tanque e semelhantes. 

Natureza e Subitem  

449052-99 

Outros Materiais Permanentes 

Conta Contábil 123119999 

Registra o valor das despesas com materiais e equipamentos não contemplados em subitens específicos. 
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     ANEXO VII – MODELO PLANILHA DE IMPORTAÇÃO PARA CADASTRO DE BENS INSERVÍVEIS PARA FINS DE BAIXA PATRIMONIAL 

(disponível no endereço https://sead.portal.ap.gov.br/) 
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