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DIÁRIAS

33901401 - Diárias 
Cobertura das despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidor público
estatutário  ou  celetistas  ou  cargos  comissionados,  inclusive  os  contratados  em  caráter
temporário e os de outros níveis de Governo à disposição do Estado, que se deslocarem de sua
sede de trabalho em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, de acordo com a
legislação em vigor. 

33901403 - Ajuda de Custo para Viagem 
Despesas com ajuda de custo para viagens, de acordo com a legislação em vigor. 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 

33901801 - Auxílio Financeiro a Estudantes 
Ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes e concessão
de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizados
por  pessoas  físicas  na  condição  de  estudante,  observado  o  disposto  no  art.  26  da  Lei
Complementar no 101, de 2000. 

33901802 - Auxílio Financeiro a Professores da SEED na Condição de Estudante 
Ajuda financeira concedida aos professores da SEED, quando na condição de estudantes. 

33901803 - Bolsa Auxílio 
Ajuda financeira concedida a servidores, professores e estudantes para desenvolvimento de
projetos  de  extensão,  curso  de  especialização,  mestrado  e  doutorado  e  para  profissionais
recém-formados  que  atendam  a  condição  estipulada  no  inciso  II  do  art.  7o  da  Lei  no
16.643/2010,  bem como,  a  profissionais  que  em igual  condição participem de  programas
regularmente estabelecidos, similares ao instituído na supracitada Lei. 

AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 

33902001 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores 
Apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição
de  estudante,  no  desenvolvimento  de  pesquisas  científicas  e  tecnológicas,  nas  suas  mais
diversas modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 

MATERIAL DE CONSUMO 

33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
Registra o valor das despesas com combustíveis para motores a combustão interna de veículos
rodoviários,  tratores  em geral,  embarcações  diversas  e  grupos  geradores  estacionados  ou
transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos,
de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais
como: aditivos, álcool hidratado, fluído para amortecedor, fluído para transmissão hidráulica,
gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e afins. 
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33903003 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades 
Registra o valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que
não se classificam em itens anteriores, tais como: carbureto, carvão mineral, carvão vegetal,
lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e afins. 

33903004 - Gás Engarrafado 
Registra  o  valor  das  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. 

33903006 - Alimentos para Animais 
Registra  o  valor  das  despesas  com alimentos  destinados  a  gado  bovino,  equino,  muar  e
bufalino,  caprinos,  suínos,  ovinos,  aves  de  qualquer  espécie,  como também para  animais
silvestres em cativeiro (jardins zoológicos ou laboratórios) e afins, tais como: alfafa, alpiste,
capim verde,  farelo,  farinhas em geral,  fubá grosso, milho em grão, ração balanceada,  sal
mineral, suplementos vitamínicos e afins. 

33903007 - Gêneros de Alimentação
Registra o valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou
conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebida, café, carnes em geral,
cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras
e afins.

33903008 - Animais para Pesquisa e Abate 
Registra  o  valor  das  despesas  com  animais  para  pesquisa  e  abate.  Incluem-se  nesta
classificação os peixes e mariscos,  todas as espécies de mamíferos,  abelhas para estudos,
pesquisa e produção de mel, bem assim qualquer outro animal destinado a estudo genético ou
alimentação, tais como: boi, cabrito, cobaias em geral, macaco, rato, rã e afins. 

33903009 - Material Farmacológico 
Registra o valor das despesas com medicamentos ou componentes destinados à manipulação
de drogas medicamentosas, tais como: medicamentos, soro, vacinas e afins. 

33903011 - Material Químico
Registra o valor das despesas com todos os elementos ou compostos químicos destinados
ao fabrico de produtos químicos, análises laboratoriais, bem como aqueles destinados ao
combate de pragas ou epizootias, tais como: ácidos, inseticidas, produtos químicos para
tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, substâncias utilizadas para
combater insetos, fungos e bactérias e afins.

33903012 - Material de Coudelaria ou de uso Zootécnico 
Registram  os  valores  das  despesas  com  materiais  utilizados  no  arreamento  de  animais
destinados  a  montaria,  com  exceção  da  sela,  como  também  aqueles  destinados  ao
adestramento de cães  de guarda ou outro animal  doméstico,  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. 
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33903014 - Material Educativo e Esportivo 
Registra  o  valor  das  despesas  com  materiais  utilizados  ou  consumidos  diretamente  nas
atividades educativas e 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. 

33903015 - Material para Festividades e Homenagens 
Registra  o  valor  das  despesas  com  materiais  de  consumo  utilizados  em  festividades  e
homenagens, incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores,
bebidas, doces, salgados e afins. 30.11 Material Químico Registra o valor das despesas com
todos  os  elementos  ou  compostos  químicos  destinados  ao  fabrico  de  produtos  químicos,
análises laboratoriais, bem como aqueles destinados ao combate de pragas ou epizootias, tais
como: ácidos, inseticidas, produtos químicos para tratamento de água, reagentes químicos,
sais, solventes, substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias e afins. 

33903016 - Material de Expediente 
Registra  o  valor  das  despesas  com  os  materiais  utilizados  diretamente  nos  trabalhos
administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas
universidades,  etc,  tais  como: agenda,  alfinete  de aço,  almofada para carimbos,  apagador,
apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina
papel  para  calculadoras,  borracha,  caderno,  caneta,  capa  e  processo,  carimbos  em geral,
cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil,  estilete,
extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica,
grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento postal, impressos e
formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de
ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de
acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas,
toner, transparências e afins. 

3393017 - Material de Processamento de Dados 
Registra o valor das despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de
sistemas de processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras
para micros e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiqueta em formulário contínuo, fita
magnética, fita para impressora, formulário contínuo, mouse PAD, peças e acessórios para
computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora laser, cartões
magnéticos e afins.

33903018 - Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário 
Registra o valor das despesas com materiais e medicamentos para uso veterinário, vacinas,
medicamentos e afins. 

33903019 - Material de Acondicionamento e Embalagem 
Registra  o  valor  das  despesas  com  materiais  aplicados  diretamente  nas  preservações,
acomodações  ou  embalagens  de  qualquer  produto,  tais  como:  arame,  barbante,  caixas
plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas
gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins. 
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33903021 - Material de Copa e Cozinha 
Registra  o  valor  das  despesas  com  materiais  utilizados  em  refeitórios  de  qualquer  tipo,
cozinhas residências, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc, tais
como:  abridor  de  garrafa,  açucareiros,  artigos  de  vidro  e  plástico,  bandejas,  coadores,
colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,
paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes
de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. 

33903022  -Material de Limpeza e Produção de Higienização 
Registra o valor das despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes
de  trabalho,  de  hospitais,  tais  como:  álcool  etílico,  anticorrosivo,  aparelho  de  barbear
descartável,  balde  plástico,  bomba  para  inseticida,  capacho,  cera,  cesto  para  lixo,  creme
dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos,
espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra móveis, mangueira, naftalina, pá para
lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta
sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de
papel, vassoura e afins. 

33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 
Registra o valor das despesas com uniformes ou qualquer tecido ou material sintético que se
destine à confecção de roupas, com linhas de qualquer espécie destinadas a costuras e afins.
Materiais de consumo empregados direta ou indiretamente na confecção de roupas, tais como:
agasalhos, artigos de costura, aventais, blusas, botões, cadarços, calçados, calças, camisas,
capas, chapéus, cintos, elásticos, gravatas, guarda-pós, linhas, macacões, meias, tecidos em
geral, uniformes militares ou de uso civil, zíperes e afins. 

33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 
Registra  o  valor  das  despesas  com materiais  de  consumo  para  aplicação,  manutenção  e
reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e
farpado,  areia,  basculante,  boca  de  lobo,  boia,  brita,  brocha,  cabo  metálico,  cal,  cano,
cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro,
gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos,
lavatórios,  lixas,  madeira,  marcos  de  concreto,  massa  corrida,  niple,  papel  de  parede,
parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tacos, tampa para
vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de
concreto, válvulas, verniz, vidro e afins. 

33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis 
Registra os valores das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para
aplicação,  manutenção  e  reposição  em bens  móveis  em geral,  tais  como:  cabos,  chaves,
cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar-condicionado, esfera para máquina
datilográfica, mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas
em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins. 

33903026 - Material Elétrico e Eletrônico 
Registra  o  valor  das  despesas  com materiais  de  consumo  para  aplicação,  manutenção  e
reposição  dos  sistemas,  aparelhos  e  equipamentos  elétricos  e  eletrônicos,  tais  como:
benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos,
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condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de
pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas
e  luminárias,  pilhas  e  baterias,  pinos  e  plugs,  placas  de  baquelite,  reatores,  receptáculos,
resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins. 

33903028 - Material de Proteção e Segurança 
Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção
de pessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorro de veículos,
aeronaves e embarcações assim como qualquer outro item aplicado diretamente nas atividades
de sobrevivência de pessoas, na selva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas,
cadeados, calcados especiais, capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona,
luvas, mangueira de lona, máscaras, óculos e afins. 

33903029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 
Registra o valor das despesas com materiais de consumo de emprego direto em filmagem e
revelação, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: haste 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, molduras, papel para revelação de fotografias, pegadores,
reveladores e afins. 

33903030 - Material para Comunicações 
Registra  o  valor  das  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,  radiotelegráficas,
telegráficas e afins. 

33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 
Registra o valor das 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. 

33903035 - Material Laboratorial 
Registra o valor das despesas com os utensílios usados em análises laboratoriais, tais como:
almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis,
garra metálica, lâminas de vidro para microscópio,  lâmpadas especiais,  luvas de borracha,
metais  e  metaloides  para  análise,  pinças,  rolhas,  balão  volumétrico,  becker,  conta-gotas,
Erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins. 

33903036 - Material Hospitalar 
Registra o valor das despesas com todos os materiais de consumo utilizados na área hospitalar
ou ambulatorial, tais como: agulhas hipodérmicas, algodão, cânulas, cateteres, compressa de
gaze, drenos, esparadrapo, fios cirúrgicos, lâminas para bisturi, luvas, 
seringas, termômetros clínico e afins. 

33903039 - Material para Manutenção de Veículos 
Registra  o  valor  das  despesas  com  materiais  para  aplicação  e  manutenção  de  veículos
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rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores,
baterias,  borrachas,  buzina,  cabos  de  acelerador,  cabos  de  embreagem,  câmara  de  ar,
carburador completo, cifa, 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, para-
brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula
de marcha-lenta e termostática, velas e afins. 

33903040 - Material Biológico 
Registra o valor das despesas com amostras e afins de materiais biológicos utilizados em
estudos e pesquisas científicas em seres vivos e inseminação artificial, tais como: meios de 
cultura, sêmen e afins. 

33903041 - Material para Utilização em Gráfica 
Registra o valor das despesas com todos os materiais de consumo de uso gráfico, tais como:
chapas de off-set, clichês, cola, espirais, fotolitos, logotipos, papel, solventes, tinta, tipos e
afins. 

33903042 - Ferramentas 
Registra  o  valor  das  despesas  com todos  os  tipos  de  ferramentas  utilizadas  em oficinas,
carpintarias, jardins etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em
geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima, machado, martelo, pá,
picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trena e afins. 

33903044 - Material de Sinalização Visual e Afins 
Registra o valor das despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,
endereçamento  e  afins,  tais  como:  placas  de  sinalização  em  geral,  tais  como,  placas
indicativas  para  os  setores  e  seções,  placas  para  veículos,  plaquetas  para  tombamento  de
material,  placas  sinalizadoras  de  trânsito,  cones  sinalizadores  de  trânsito,  crachás,  botons
identificadores para servidores e afins. 

33903045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento 
Registra  o  valor  das  apropriações  das  despesas  com  materiais  técnicos  utilizados  em
processos de seleção e treinamento pela própria unidade ou para distribuição não gratuita, tais
como:  apostilas  e  similares,  folhetos  de  orientação,  livros,  manuais  explicativos  para
candidatos e afins. 

33903046 - Material Bibliográfico não Imobilizável 
Registra o valor das despesas com material bibliográfico não destinado a bibliotecas, cuja
defasagem ocorre em um prazo máximo de dois anos, tais como: jornais, revistas, periódicos
em geral,  anuários  médicos,  anuário  estatístico  e  afins.  (podendo estar  na  forma de CD-
ROM). 

33903047 - Aquisição de Softwares de Base 
Registra o valor das despesas com aquisição de softwares de base (de prateleira) que são
aqueles incluídos na parte física do computador (hardware) que integram o custo de aquisição
desse  no  Ativo  Imobilizado.  Tais  softwares  representam  também  aqueles  adquiridos  no
mercado sem características fornecidas pelo adquirente,  ou seja,  sem as especificações do
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comprador. (Embargo declaratório em recurso extraordinário no 199.464- 9 STF). 

33903060 - Cartão Combustível 
Registra  o  valor  das  despesas  com  aquisição  de  combustíveis,  compreendendo  etanol,
gasolina comum, diesel e biodiesel, para veículos automotores e equipamentos da frota da
Administração Direta  e Indireta  do Estado do Paraná,  mediante a  utilização de cartão de
pagamento magnético ou microprocessado (chip). 

33903096 - Material de Consumo – Pagamento Antecipado 
Registra o valor das apropriações das despesas referentes ao pagamento de pequenas despesas
com material de consumo, para posterior prestação de contas, onde o saldo excedente a 5% do
total  do  agrupamento  deverá  ser  classificado  nos  subitens  específicos,  dentro  do  mesmo
grupo. 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
(Uso exclusivo de convênios)

33903104 - Premiações Culturais 
Registra o valor gasto com prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc de caráter cultural,
inclusive em pecúnia. 

33903105 - Premiações Artísticas 
Registra o valor gasto com prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc de caráter artístico,
inclusive em pecúnia. 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

33903301 - Passagens Terrestres 
Despesas com aquisição de passagens terrestres, incluindo locação de veículos para transporte
de pessoas e respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da
administração, bem como, taxas de embarque e seguros. 

33903302 - Passagens Aéreas 
Despesas com aquisição de passagens aéreas incluindo: taxas de embarque e seguros. 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País 
Registra o valor das despesas com diárias, no país, pagas a prestadores de serviços, de caráter
eventual, sem vínculo com a administração pública. 

33903606 - Serviços Técnicos Profissionais 
Registra o valor das despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes
áreas: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística,
informática e outras. 

33903607 - Estagiários 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  prestados  por  estudantes  na  condição  de
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estagiários ou monitores. 

33903628 - Serviço de Seleção e Treinamento 
Registra as despesas prestadas nas áreas de instrução e orientação profissional, recrutamento e
seleção de pessoal e treinamento, por pessoa física. 

33903635 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 
Registra o valor das despesas com serviços de natureza eventual prestados por pessoa física,
tais  como:  assistência  técnica,  capina,  jardinagem,  operadores  de  máquinas  e  motoristas,
recepcionistas, serviços auxiliares e afins.

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

33903701 - Limpeza e Conservação 
Despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação. 

33903702 - Guarda e Vigilância 
Despesa com a prestação de serviços de guarda e vigilância ostensiva. 

33903704 - Copa e Portaria 
Despesas com a prestação de serviços de copa e portaria. 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

339039.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 
Registra o valor  das despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo)  jornais,
inclusive diário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma de disquete,
cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas. 

33903904 - Direitos Autorais 
Registra o valor das despesas com direitos autorais sobre obras científicas, literárias ou em
que a divulgação seja de interesse do governo. 

33903905 - Serviços Técnicos Profissionais 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  prestados  por  empresas  especializadas  nas
seguintes  áreas,  tais  como:  advocacia,  arquitetura,  contabilidade,  economia,  engenharia,
estatística e outras. 

33903906 - Capatazia, Estiva e Pesagem 
Registra  o  valor  das  despesas  com remuneração de serviços  utilizados na  movimentação,
pesagem de cargas (mercadorias e produtos). 

33903910 - Locação de Imóveis 
Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e
afins, imóveis de interesse da administração pública. 

33903911 - Locação de Softwares 
Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel de programas de
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processamento de dados. 

33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos 
Registra os valores das despesas com remuneração de serviços  de aluguel  de máquinas e
equipamentos, tais como: aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos,
hospitalares e laboratoriais, aparelhos telefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos,
equipamentos de processamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos, máquinas de
escrever, turbinas e afins. 

33903916 - Manutenção e Conservações de Bens Imóveis 
Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de
bens  imóveis,  tais  como:  pintura,  reparos  e  reforma  de  imóveis  em  geral,  reparos  em
instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias
e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossas e afins. 

33903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de
máquinas  e  equipamentos,  tais  como:  aparelhos  de  fax  e  telex,  aparelhos  de  medição  e
aferição,  aparelhos  médicos,  odontológicos,  hospitalares  e  laboratoriais,  calculadoras,
eletrodomésticos,  equipamentos  de  proteção  e  segurança,  equipamentos  gráficos,
equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins. 

33903919 - Manutenção e Conservação de Veículos 
Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais
como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem,
mecânica, pintura, franquia e afins. 

33903920 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas 
Registra  o  valor  das  despesas  com serviços  de  reparos,  consertos,  revisões,  inspeções  e
adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos. 

33903922 - Exposições, Congressos e Conferências 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  utilizados  na  instalação  e  manutenção  de
conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares, festivais e afins. 

33903923 - Festividades e Homenagens 
Registra o valor das despesas com serviços utilizados na organização de eventos, tais como:
coquetéis, festas de congraçamento, recepções e afins. 

33903937 - Juros 
Registra o valor das despesas com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de cláusula
contratual ou pagamento após vencimento. 

33903941 - Fornecimento de Alimentação 
Registra o valor das despesas com a aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e
similares. 

33903943 - Serviços de Energia Elétrica 
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Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de energia
elétrica. 

33903944 - Serviços de Água e Esgoto 
Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e
esgoto. 

33903946 - Serviços Domésticos 
Registra o valor das despesas com serviços domésticos prestados por pessoa jurídica, sem
vínculo empregatício, tais como: cozinha, lavagem de roupas e afins. 

33903947 - Serviços de Comunicação em Geral 
Registra o valor das despesas com serviços de comunicação, prestados por pessoa jurídica,
tais como: correios e telégrafos, publicação de editais, extratos, convocações e assemelhados,
desde que não tenham caráter de propaganda e afins. 

33903948 - Serviços de Seleção e Treinamento 
Registra o valor  das despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientação
profissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamento. 

33903950 - Serviço Médico – Hospital, Odontológico e Laboratoriais 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  médico-hospitalares,  odontológicos  e
laboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, tais como: análises
clínicas, cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem, esterilização, exames de
laboratório, raio-X, tomografias, tratamento odontológico, ultrassonografias e afins. 

33903951 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Registra o valor das despesas com serviços de análises físico-químicas e pesquisas
científicas, não relacionadas com apoio ao ensino, tais como: análise mineral, análises de
solo, análises químicas, coleta de dados em experimentos, tratamento e destinação de
resíduos e afins.

33903957 - Serviços de Processamento de Dados 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  de  processamento  de  dados  prestados  por
empresas especializadas na área de informática. 

33903958 - Serviços de Telecomunicações 
Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, inclusive
telefonia celular, centrex 2000, tarifa de habilitação. 

33903959 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 
Registra o valor das despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações, ampliações e
reproduções  de  sons  e  imagens,  tais  como:  confecção  de  álbuns,  confecções  de  crachás
funcionais  por  firmas  especializadas,  emolduramento  de  fotografias,  imagens  de  satélites,
revelação de filmes, microfilmagem, e afins. 

33903963 - Serviços Gráficos 
Registra o valor das despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais
como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão
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de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins 

33903965 - Serviços de Apoio ao Ensino 
Registra o valor das despesas de todos os serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento e  o aperfeiçoamento do ensino,  em todos os  níveis,  inclusive pesquisas,
experiências e assemelhados. 

33903966 - Serviços Judiciários 
Registra  o  valor  das  despesas  com  custas  processuais  decorrentes  de  ações  judiciais,
diligências  (inclusive  condução),  salários  e  honorários  dos  avaliadores,  peritos  judiciais,
oficiais de justiça e serviços de cartório. 

33903969 - Seguros em Geral 
Registra o valor das 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 de terceiros, seguro obrigatório de veículos. 

33903970 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas 
Registra o valor das despesas com serviços utilizados na confecção de bandeiras, brasões,
estandartes, flâmulas, uniformes (inclusive as despesas relacionadas com auxílio fardamento
descritos na Lei no 8.237/91) e afins. 

33903971 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem 
Registra o valor das despesas com serviços utilizados na confecção de materiais destinados a
preservação,  acomodação  ou embalagem de  produtos  diversos,  tais  como:  bolsas,  caixas,
mochilas, sacolas e afins. 

33903972 - Vale-Transporte 
Registra o valor das despesas com aquisição de vale-transporte para os servidores. 

33903973 - Transporte de Servidores 
Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas para transportar servidores
no percurso residência - local de trabalho, mediante a utilização de ônibus, micro-ônibus e
afins. 

33903974 - Fretes e Transportes de Encomendas 
Registra o valor das despesas com serviços de transporte de mercadorias e produtos diversos,
prestados por pessoa jurídica, tais como: fretes e carretos, remessa de encomendas e afins. 

33903977 - Vigilância Ostensiva 
Registra o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança de repartições públicas,
de autoridades (nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a
ser utilizado). 

33903978 - Limpeza e Conservação 
Registra o valor das despesas com serviços de limpeza, higienização, conservação e asseio
dos órgãos públicos (nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do
pessoal a ser utilizado). 
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33903979 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 
Registra o valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às
atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o
contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência
técnica,  comissária  aérea e  apoio  solo,  jardinagem,  operadores  de máquinas  e  motoristas,
recepcionistas e afins. 

33903980 - Hospedagens 
Registra o valor das despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e
convidados do governo em viagens oficiais pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros
(quando não houver pagamento de diárias). 

33903981 - Serviços Bancários 
Registra o valor das despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços
prestados por bancos e outras instituições financeiras. 

33903983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 
Registra  o  valor  das  despesas  com  serviços  de  cópias  xerográficas  e  reprodução  de
documentos, inclusive a locação e a manutenção de equipamentos reprográficos. 

33903988 - Serviços de Publicidade e Propaganda 
Registra o valor das despesas com serviços de publicidade e propaganda, prestados por pessoa
jurídica, incluindo a geração e a divulgação por meio dos veículos de comunicação. 

33903990 - Serviços de Publicidade Legal 
Registra o valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência
à prescrição de leis,  decretos,  portarias,  instruções,  estatutos,  regimentos  ou regulamentos
internos dos órgãos e entidades do Poder Público Estadual. 

33903996 - Outros Serviços de Terceiros PJ – Pagamento Antecipado 
Registra o valor das apropriações das despesas referentes ao pagamento de suprimento de
fundos,  para  posterior  prestação  de  contas,  onde  o  saldo  excedente  a  5%  do  total  do
agrupamento deverá ser classificado nos subitens específicos, dentro, do mesmo grupo. 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 

33904701 - PIS/PASEP 
Despesas com o pagamento do PIS/PASEP, de acordo com a legislação vigente. 

33904705 - Licenciamento de Veículos 
Registra as despesas com o pagamento de licenciamento de veículos próprios do Estado. 

33904708 - PIS/PASEP – Parcelamento 
Registra despesas com o pagamento de 5% sobre a parcela do PASEP recolhido mensalmente
conforme Medida Provisória 38, art. 7o, Item II, de 14.05.2002. 

33904724 - Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física 
Registra despesas com o pagamento de obrigações patronais sobre serviços de pessoa física,
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de acordo com a legislação em vigor. 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 

33904801  -  Outros  Auxílios  Financeiros  a  Pessoas  Físicas  (Uso  exclusivo  para  bolsas
indígenas)
Despesas com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais
diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídios ou complementação na
aquisição  de  bens,  não  classificados  explícita  ou  implicitamente  em outros  elementos  de
despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.

OBRAS E INSTALAÇÕES 

44905101 Construção de Edifícios Públicos 
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de
pessoal  temporário  não  pertencente  ao  quadro  da  entidade  e  necessário  à  realização  das
mesmas; pagamento de obras contratadas. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

44905204 - Aparelhos de Medição e Orientação 
Registra o valor das despesas com todos os aparelhos de medição 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,  bússola,  calibrador  de  pneus,  cronômetro,  hidrômetro,  magnetômetro,  manômetro,
medidor  de  gás,  mira-falante,  níveis  topográficos,  osciloscópio,  paquímetro,  pirômetro,
planímetro,  psicrômetro,  relógio  medidor  de  luz,  sonar,  sonda,  taquímetro,  telêmetro,
teodolito, turbímetro e afins. 

44905206 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 
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, secretária eletrônica, tele-speaker e afins. 

44905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e 
Hospitalar 
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 fazerem parte de instalações ou outros conjuntos deverão ser
considerados  componentes,  tais  como:  afastador,  alargador,  aparelho  de  esterilização,
aparelho de raio X, aparelho de transfusão de sangue, aparelho infravermelho, aparelho para
inalação, aparelho ultravioleta, balança pediátrica, berço aquecido, biombo, boticão, cadeira
de  dentista,  cadeira  de  rodas,  câmara  de  infravermelho,  câmara  de  oxigênio,  câmara  de
radioterapia,  carro-maca,  centrifugador,  destilador,  eletro-  analisador,  eletro-cardiográfico,
estetoscópio, estufa, maca, medidor de pressão arterial (esfigmomanômetro), megatoscópio,
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mesa para exames clínicos, microscópio, tenda de oxigênio, termocautério e afins. 

44905210 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
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, carneiro de madeira, carrossel,
cavalo, dardo, deslizador, disco, halteres, martelo, peso, placar, remo, vara de salto e afins. 

44905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 
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,  aspirador  de pó,  batedeira,  botijão de gás,  cafeteira  elétrica,  chuveiro ou
ducha elétrica,  circulador de ar,  condicionador de ar (móvel),  conjunto de chá/café/jantar,
escada portátil, enceradeira, exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno de micro-ondas,
geladeira, grill, liquidificador, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de
moer  café,  máquina  de  secar  pratos,  tábua  de  passar  roupas,  torneira  elétrica,  torradeira
elétrica, umidificador de ar e afins 

44905218 - Coleções e Materiais Bibliográficos 
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, repertório legislativo e afins. 

44905219 - Discotecas e Filmotecas 
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 afins. 

44905222 - Equipamentos de Manobra e Patrulhamento 
Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados em manobras
militares e paramilitares, bem assim, aqueles utilizados em qualquer patrulhamento ostensivo,
tais como: barraca, bloqueios, cama de campanha, farol de comunicação, mesa de campanha,
paraquedas, pistola de sinalização, sirene de campanha e afins. 

44905224 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 
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, boia salva-vidas, cabine para guarda (guarita), cofre,
extintor de incêndio, para raio, sinalizador de garagem, porta giratória, circuito interno de
televisão e afins. 

44905226 - Instrumentos Musicais e Artísticos 
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Registra o valor das despesas com todos os instrumentos de cordas, sopro ou percussão, como
também outros instrumentos utilizados pelos artistas em geral, tais como: clarinete, guitarra,
pistão, saxofone, trombone, xilofone e afins. 

44905228 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 
Registra o valor das despesas com qualquer máquina, aparelho ou equipamento empregado na
fabricação  de  produtos  ou  no  recondicionamento  de  afins,  tais  como:  balcão  frigorífico,
betoneira, exaustor industrial, forno e torradeira industrial, geladeira industrial, máquina de
fabricação de laticínios, máquina de fabricação de tecidos e afins. 

4405230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos 
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,
no-break, poste de iluminação, retificador, transformador de voltagem, trilho, truck- tunga,
turbina (hidrelétrica) e afins. 

44905232 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 
Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em
reprografia ou artes gráficas, tais como: aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira
elétrica, costuradora de papel, duplicadora, grampeadeira, gravadora de extenso, guilhotina,
linotipo, máquina de off-set, operadora de ilhoses, picotadeira, teleimpressora e receptadora
de páginas e afins. 

44905233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 
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,  data  show,  eletrola,  equalizador  de  som,
filmadora,  flash  eletrônico,  fone  de  ouvido,  gravador  de  som,  máquina  fotográfica,
microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retroprojetor, sintonizador
de  som,  tanques  para  revelação  de  filmes,  tape-deck,  televisor,  tela  para  projeção,  toca-
discos, videocassete e afins. 

44905234 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 
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,  container,  furadeira,  maleta  executiva,  urna
eleitoral, ventilador de coluna e de mesa e afins. 

44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados 
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: caneta
óptica, computador, controladora de linhas, data show-fitas e discos magnéticos, impressora,
kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de
vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. 

44905236 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 
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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 afins. 

44905238 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 
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  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 mecânica, talhas, tanques para água, tarracha,
testadora, torno mecânico, vulcanizadora e afins. 

44905239 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 
Registra  o  valor  das  despesas  com equipamentos  destinados  a  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, roda d’água e
afins. 

44905240 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 
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,
máquinas  de  beneficiamento,  micro  trator,  misturador  de  ração,  moinho  agrícola,
motoniveladora,  motosserra,  pasteurizador,  picador  de  forragens,  plaina  terraceadora,
plantadeira,  pulverizador  de  tração  animal  ou  mecânica,  rolo  compressor,  roçadeira,
semeadeira, silo para depósito de cimento, sulcador, trator de roda e esteira e afins. 

44905242 - Mobiliário em Geral 
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, charter negro, cinzeiro com pedestal, criado- mudo,
cristaleira, escrivaninha, espelho emoldurado, estante de madeira ou aço, estofado, flipsharter,
guarda-louça, guarda-roupa, mapoteca, mesa, penteadeira, poltrona, porta- chapéus, 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),
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vitrine e afins. 

44905244 - Obras de Arte e Peças para Museu 
Registra o valor das despesas com objetos de valor artístico e histórico destinados a decoração
ou  exposição  em museus,  tais  como:  alfaias  em louça,  documentos  e  objetos  históricos,
esculturas, gravuras, molduras, peças em marfim e cerâmica, pedestais especiais e similares,
pinacotecas  completas,  pinturas  em  tela,  porcelana,  tapeçaria,  trilhos  para  exposição  de
quadros e afins. 

44905246 - Semoventes e Equipamentos de Montaria 
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 afins. 

44905248 - Veículos Diversos 
Registra o valor das despesas com veículos não classificados em subitens específicos, tais
como: bicicleta, carrinho de mão, carroça, charrete, empilhadeira e afins. 

44905251 - Peças não Incorporáveis a Imóveis 
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, grades e afins. 

44905252 - Veículos de Tração Mecânica
Registra o valor das despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância,
automóvel, basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão,
lambreta, micro-ônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica, veículo coletor de
lixo e afins.

44905257 - Acessórios para Automóveis 
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, rádios, toca-fitas, CD-player e afins. 

SENTENÇAS JUDICIAIS 

33909111 - Sentenças Judiciais Alimentares de Servidores - do Exercício 
Despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais Alimentares de Servidores Públicos, do
exercício, resultantes de: a) pagamento de precatórios em cumprimento ao disposto no art.
100 e seus parágrafos da Constituição Federal, da Emenda Constitucional n° 62, art. 8°, 78 e
97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e da Emenda Constitucional
n° 62; b) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, de Órgãos, Unidades da
Administração Indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos
Orçamentos  Fiscal  e  Próprio  da  Administração  Indireta;  c)  cumprimento  de  sentenças
judiciais transitadas em julgado de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do
§3o do art. 100 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional n° 62; e d) cumprimento
de decisões judiciais proferidas em mandados de Segurança e Medidas Cautelares, referentes
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a  vantagens  pecuniárias  concedidas  e  ainda  não  incorporadas  em  caráter  definitivo  às
remunerações dos beneficiários. 

33909112  -  Sentenças  Judiciais  Alimentares  de  Servidores  -  Exercícios  Anteriores  a
05/05/2000 
Despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais Alimentares de Servidores Públicos, de
exercícios  anteriores  a  05/05/2000,  resultantes  de:  a)  pagamento  de  precatórios  em
cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição Federal, da Emenda
Constitucional n° 62, art. 8°, 78 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT e da Emenda Constitucional n° 62; b) cumprimento de sentenças judiciais transitadas
em julgado, de Órgãos, Unidades da Administração Indireta, empresas públicas e sociedades
de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta; c)
cumprimento  de  sentenças  judiciais  transitadas  em  julgado  de  pequeno  valor,  na  forma
definida  em  lei,  nos  termos  do  §3o  do  art.  100  da  Constituição  Federal,  da  Emenda
Constitucional n° 62; e d) cumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de
Segurança e Medidas Cautelares, referentes a vantagens pecuniárias concedidas e ainda não
incorporadas em caráter definitivo às remunerações dos beneficiários. 

33909113 - Sentenças Judiciais Alimentares de Servidores - Exercícios Anteriores a partir de
05/05/2000 
Despesas com o pagamento de Sentenças Judiciais Alimentares de Servidores Públicos, de
exercícios  anteriores  a  partir  05/05/2000,  resultantes  de:  a)  pagamento  de  precatórios  em
cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição Federal, da Emenda
Constitucional n° 62, art. 8°, 78 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT e da Emenda Constitucional n° 62; b) cumprimento de sentenças judiciais transitadas
em julgado, de Órgãos, Unidades da Administração Indireta, empresas públicas e sociedades
de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta; c)
cumprimento  de  sentenças  judiciais  transitadas  em  julgado  de  pequeno  valor,  na  forma
definida  em  lei,  nos  termos  do  §3o  do  art.  100  da  Constituição  Federal,  da  Emenda
Constitucional n° 62; e d) cumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de
Segurança e Medidas Cautelares, referentes a vantagens pecuniárias concedidas e ainda não
incorporadas em caráter definitivo às remunerações dos beneficiários. 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 
33909201 - Contribuição de Previdência Social – INSS 
Registra os pagamentos do INSS, de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909203 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos 
Registra os pagamentos de outras despesas de pessoal e encargos, de exercícios anteriores,
observada a legislação em vigor. 

33909206 - Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Telex 
Registra os pagamentos de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e telex, de
exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909207 - Material de Consumo para Estoque 
Registra os pagamentos de despesas com Material de Consumo adquirido para formação de
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estoque, de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909208 - Material de Consumo para uso Imediato 
Registra os pagamentos de despesas com Material de Consumo adquirido para uso imediato,
de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909209 - Passagens e Despesas com Locomoção 
Registra os pagamentos de despesas com passagens e despesas com locomoção, de exercícios
anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909210 - Divulgação e Propaganda 
Registra os pagamentos de despesas com divulgação e propaganda, de exercícios anteriores,
observada a legislação em vigor. 

33909212 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Registra os pagamentos de despesas com outros serviços  de terceiros – Pessoa Física,  de
exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909213 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Registra os pagamentos de despesas com outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, de
exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909214 - Processamento de Dados 
Registra os pagamentos de despesas com processamento de dados, de exercícios anteriores,
observada a legislação em vigor. 

33909215 - Material de Distribuição Gratuita 
Registra os pagamentos de despesas com aquisição de material de distribuição gratuita, de
exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909216 - Locação de Mão de Obra 
Registra os pagamentos de despesas com locação de mão de obra, de exercícios anteriores,
observada a legislação em vigor. 

33909217 - Arrendamento Mercantil 
Registra os pagamentos de despesas com arrendamento mercantil, de exercícios anteriores,
observada a legislação em vigor. 

33909218 - Construção de Edifícios Públicos 
Registra os pagamentos de despesas com a construção de edifícios públicos, de exercícios
anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909219 - Obras de Domínio Público 
Registra  os  pagamentos  de  despesas  com a  construção  de  obras  de  domínio  público,  de
exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909221 - Equipamentos e Material Permanente para Estoque 
Registra os pagamentos de despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente
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para estoque, de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909222 - Equipamentos e Material Permanente para uso Imediato 
Registra os pagamentos de despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente
para uso imediato, de exercícios anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909234 - Diárias – Pessoal Civil 
Registra  os  pagamentos  de  despesas  com diárias  do  Pessoal  Civil,  referente  a  exercícios
anteriores, observada a legislação em vigor. 

33909239 - Multas de Trânsito 
Registra o valor das despesas de exercícios anteriores com Multas. 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

33909307 - Restituições de Taxas, Multas e Emolumentos 
Restituição  de  TAXAS,  MULTAS  e  EMOLUMENTOS  recolhidos  indevidamente  ou  em
duplicidade ao Tesouro Geral do Estado, ou às Entidades da Administração Indireta. 

33909308 - Indenizações 
Despesas com indenizações a terceiros desde que não classificadas em elementos de despesas
específicos. 

33909309 - Restituições de Convênios ou Saldos de Convênios 
Restituições de convênios ou saldo de convênios com órgãos federais, estaduais, municipais e
do exterior. 


