
DECRETO Nº 1.733, DE 16 DE MAIO DE 2014. 
 
 
 

Dispõe sobre a relação de bens 
descaracterizados da condição de material 
permanente e dá outras providências. 

 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE  Estado do Rio 
Grande do Sul no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 105 
a 111 da Lei Orgânica do Município e aos preceitos contidos nos artigos 94 a 96 e 106, 
parágrafo 3º da Lei Federal 4320/64 de 17/03/1964,  
 
 

D E C R E T A 
 
 Art. 1o Este decreto dispõe sobre a relação de bens descaracterizados da 
condição de material permanente e dá outras providências relativas a questões 
patrimoniais e de controle patrimonial e contábil. 
 

CAPÍTULO I 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 Art. 2o As normas e procedimentos aqui descritos foram estabelecidos com 
base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 suas alterações e regulamentações; na Lei 
nº. 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883/94; e a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 da 
Secretaria do Tesouro Nacional, bem como nos demais procedimentos administrativos e 
de direito inerentes a atuação da administração pública.  
 
 Art. 3o Para fins deste regulamento considera-se patrimônio do município, 
imobiliário e mobiliário, o conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de 
apreciação econômica, obtidos através de compra, doação ou outra forma de aquisição, 
devidamente identificados e registrados em rubrica contábil própria. 
 
 Art. 4o O patrimônio imobiliário é constituído pelos bens imóveis, assim 
considerados o solo com sua superfície, seus acessórios e adjacências naturais, 
compreendendo as árvores, o espaço aéreo e o subsolo, e tudo quanto o homem lhe 
incorporar permanentemente, os edifícios e construções de modo que não se possa retirar 
sem destruição, fratura ou dano.  
 
 Art. 5o O patrimônio mobiliário é constituído pelo conjunto dos bens móveis e 
semoventes definido pelo Código Civil Brasileiro, susceptíveis de movimento próprio, ou 
de remoção por força alheia, sem que a sua substância e finalidade de utilização sejam 
alteradas, de valor não irrisório e com vida útil superior a dois anos. 
 
 
 



CAPÍTULO II 
CONTROLE PATRIMONIAL 

 
 Art. 6o O controle dos bens patrimoniais do município será efetuado, em 
caráter geral, por todos os órgãos, setores e unidades administrativas componentes da 
estrutura organizacional do Executivo Municipal, cujos titulares de comando terão a 
responsabilidade de exercê-lo, bem como de velar pela conservação do patrimônio sob sua 
extensão administrativa, procedendo-se, periodicamente, o seu inventário e inspeção física 
de acordo com as instruções da Divisão de Patrimônio, a quem compete o exercício das 
atividades de controle específico e analítico. 
 § 1o Constitui responsabilidade inerente ao exercício funcional de todo 
servidor público a guarda e o zelo dos materiais e bens patrimoniais utilizados no 
exercício das suas funções. 

§ 2o São deveres de todos os servidores do município quanto aos bens 
públicos:  

I - dedicar cuidado aos bens do acervo patrimonial, bem como ligar, operar e 
desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações de seu fabricante; 

II - o emprego ou a operação adequada de equipamentos e materiais; 
III - adotar e propor à chefia imediata, providências que preservem a 

segurança e conservação dos bens móveis e imóveis existentes em sua unidade; 
IV - manter os bens de pequeno porte em local seguro; 
V - comunicar, o mais breve possível, ao chefe imediato a ocorrência de 

qualquer irregularidade envolvendo o patrimônio do município, providenciando, em 
seguida, a comunicação escrita; 

VI - auxiliar os servidores responsáveis pelo patrimônio do município quando 
da realização de levantamentos e inventários ou na prestação de qualquer informação 
sobre bem em uso no seu local de trabalho; 

 
Art. 7o Os bens móveis do município, para fins deste decreto, classificam-se 

em: 
I – Material de consumo – é aquele que, em razão de seu uso corrente, perde 

sua identidade física na primeira utilização e/ou tem sua utilização limitada ao período de 
dois anos, ou que seja de reposição quer por dano ou obsolescência tecnológica, ou que 
seja de consistência frágil, ou de valor irrisório, ou ainda de dimensões pequenas que 
impossibilitem a sua identificação por plaquetas, sua aquisição é feita na conta despesa de 
custeio e possui controle apenas no momento de sua distribuição e após distribuído, 
quanto a utilização de fato em sua finalidade.  

II - Material permanente: é aquele que, não incluído nos conceitos citados no 
inciso anterior, em razão de seu uso corrente, tem durabilidade e utilização superior a dois 
anos, sua aquisição é feita na conta despesa de capital e possui controle individualizado 
(material permanente, bem, bem móvel e bem patrimonial é considerado sinônimo).  
 

Art. 8o A classificação como material de consumo ou permanente é baseada 
nos aspectos e critérios de classificação em naturezas de despesas contábeis da Secretaria 
do Tesouro Nacional e é decidida em conjunto pelos responsáveis pelo controle do 
patrimônio municipal e a contabilidade do município, conforme a Portaria nº 448 do STN 
de 13 de setembro de 2002. 



§ 1o Materiais que apresentem baixo valor monetário risco de perda e/ou alto 
custo de controle patrimonial devem preferencialmente ser considerados como materiais 
de consumo.  

§ 2o Ficam dispensados do controle e da incorporação patrimonial os bens de 
pequeno porte, assim definidos os materiais de escritório, cirúrgico, ambulatorial, de 
laboratório, odontológico, ferramentas e utensílios cuja durabilidade seja inferior a dois 
anos ou que seja de reposição (quer por dano, quer por obsolescência tecnológica), ou que 
seja de consistência frágil, ou de dimensões pequenas que impossibilitem a sua 
identificação por placas patrimoniais, assim como os bens confeccionados em material 
plástico, espuma e tecido cujo uso rotineiro determine sua acelerada decomposição 
resultando em material inservível.  
 § 3o São considerados como de baixo valor monetário ou de valor irrisório os 
bens móveis cujo preço de aquisição seja de valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), os 
quais embora podendo ser caracterizados como material permanente, serão equiparados, 
para fins de controle, ao material de consumo. 
 §. 4o Independentemente de aparente fragilidade, também será objeto do 
controle por parte da Unidade de Controle do Patrimônio Municipal, todo e qualquer 
material, que tenha significativo valor monetário e/ou histórico. 
 § 5o Consoante o disposto na Lei Federal 10.753, de 30/10/2003, que instituiu 
a Política Nacional do Livro, que em seu artigo 18, alterou a classificação orçamentária 
dos livros nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas mantidas pelo município, será 
classificado como material de consumo:  
 I - livro em qualquer suporte, CD-ROM, disquete, ou qualquer outro meio 
eletrônico ou magnético que venha a ser editado, excetuando-se:  

a) coleções especiais que formem conjunto específico de determinado assunto, 
agrupadas em seu conjunto por pessoa de notório saber da área; 

b) obras raras ou especiais; 
c) obras que possuam assinatura de pessoa notória no cenário público 

Nacional; 
d) qualquer outra característica que torne a obra única, em relação às outras de 

mesma edição; 
e) exigência de órgão concessor do material (caso de convênios etc.).  

 § 6o As características dispostas no parágrafo anterior, nas letras a, b, c, d, e, 
ou outras não especificadas, mas que confiram à determinada obra valor diferenciado ou 
imensurável no mercado livreiro, após avaliada e referendada por especialistas no assunto, 
ensejarão a classificação como material permanente.  
 § 7o São equiparados a livro e, portanto classificados como material de 
consumo, prevalecendo às mesmas exceções elencadas nos parágrafos anteriores:  

a) fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro; 
b) materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em 

material similar; 
c) roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas; 
d) álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar; 
e) atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas; 
f) textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante 

contrato celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte; 
g) CD-ROM, DVD, fitas de vídeo, CD-Musicais, diapositivos, e outros que 

pela fragilidade de seu suporte são facilmente danificados além de passíveis de 
obsolescência tecnológica; 



h) partituras musicais, teses e dissertações.  
 § 8o No âmbito da administração municipal, publicações periódicas serão 
classificadas como Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 § 9o Os materiais adquiridos destinados às bibliotecas públicas e escolares 
mantidas pelo município, independentemente de classificados como materiais de consumo 
(livros e equiparados) ou Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (publicações 
periódicas), terão os procedimentos de registro e controle do material nas respectivas 
bibliotecas ou unidades detentoras da sua posse.  

 
 Art. 9o Para fins de orientação na elaboração de levantamentos e inventários 
bem como na emissão das respectivas notas de empenho por ocasião da aquisição, são 
descaracterizados da condição de material permanente, os materiais ou bens constantes do 
Anexo I deste decreto.  

 
CAPÍTULO III 

DA DESCARACTERIZAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DOS BENS LANÇADOS 
COMO PATRIMÔNIO 

 
 Art. 10. Fica autorizada a Secretaria Municipal da Fazenda – Setor de 
Patrimônio a realizar a descaracterização e a desincorporação dos bens patrimoniais 
constantes do Anexo I deste Decreto, que se encontram lançados como equipamentos. 
 Parágrafo Único. Compete a cada secretaria o controle dos bens que forem 
descaracterizados e desincorporados nos termos do caput do presente artigo.   
 

CAPÍTULO IV 
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA 

 
 Art. 11. Quanto à sua natureza e finalidade, os bens são classificados de 
acordo com a estrutura de codificação instituída por este Decreto em três níveis, que leva 
em conta em seu primeiro nível, grupos aglutinadores definidos pelo plano contábil único 
instituído para os municípios pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
conforme a Instrução Normativa 25/2007 e Resolução 766/2007, desdobrados, no segundo 
nível, em classes individualizadoras correspondentes a classificação da despesa pública 
por objeto de gasto e estas desdobradas em subclasses de terceiro nível, que se destinam a 
agrupamento para facilitação do controle.  
 
 Art. 12. Para efeitos deste decreto, os grupos e classes para classificação dos 
bens, são os seguintes: 
 
GRUPOS                CLASSES 
 
MOBILIÁRIO EM GERAL                    
   Mobiliário em Geral  
 
MÀQUINAS, MOTORES E APARELHOS 
   Aparelhos de Medição e Orientação 
   Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 



Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, 
Laboratorial e Hospitalar 
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 
Aparelhos e utensílios domésticos 
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 
Máquinas e equipamentos energéticos 
Máquinas e equipamentos gráficos 

   Equipamentos de Processamento de Dados 
   Máquinas, instalações e utensílios de escritório 
   Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Agropecuários e Rodoviários 
   Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos 
    Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 
   Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 
   Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 
 
FERRAMENTAS 
   Máquinas, ferramentas e utensílios de Oficina 
 
VEÍCULOS 
   Embarcações 
   Veículos de tração Mecânica 
   Veículos Ferroviários 
   Veículos Diversos 
   Acessórios para Automóveis 
 
SEMOVENTES 
   Semoventes e Equipamentos para montaria 
 
BIBLIOTECA 
   Coleções e Materiais Bibliográficos 
   Discotecas e Filmotecas 
 
MUSEUS 
   Obras de Arte, Peças para Museu e Exposição 
 
OUTROS BENS MÓVEIS 

Armamentos 
Instrumentos Musicais e Artísticos 
Equipamentos de mergulho e Salvamento 
Equipamentos e Sistema de Proteção e Vigilância Ambiental 
Peças não incorporáveis a Imóveis 
Equipamentos e Acessórios de Proteção ao Vôo 
Materiais de Consumo de Uso Duradouro 
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 
Outros materiais Permanentes 

 
TERRENOS 
   Lotes Urbanos 
   Glebas 



   Fazendas 
   Florestas 
   Originadas por dação em Pagamento de Créditos Tributários 
   Originados por dação em Pagamento de Créditos Não tributários 

Outras Áreas 
 

EDIFICAÇÕES 
   Abatedouros 
   Barracões 
   Creches 
   Edificações Administrativas 
   Escolas/Colégios 
   Hospitais 
   Postos de Saúde 
   Unidades Habitacionais 
   Complexos e fábricas 
   Benfeitorias em propriedade de Terceiros 
   Instalações 
   Salas e escritórios 
   Casas e apartamentos 
   Armazéns e Silos 
   Outras Edificações 
 
TÍTULOS e VALORES 
   Ações Sociedades de economia Mista 
   Participações Societárias 
   Participação patrimônio de Consórcios Públicos 
   Investimentos RPPS 
   Empréstimos Compulsórios 
 
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 
   Praças, parques e bosques 
   Ruas, logradouros e estradas rurais 
   Pontes e Viadutos 
   Galerias Pluviais 
   Sistema de esgotos 
   Rede de Iluminação pública 
   Aterros sanitários 
   Poços Artesianos 
   Canalização de Córregos 
   Sinalização de Transito 
   Abrigos para passageiros de ônibus 
   Outros Bens de Domínio Público 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Art. 13. O detalhamento do terceiro nível será de competência da Unidade de 
Controle do Patrimônio do município com o objetivo da criação de agrupamentos que 
possibilitem a facilitação do controle.  
 
 Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 16 de maio de 2014. 

 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 

 
 
 



ANEXO I do Decreto nº 1.733/2014 
 
 

BENS DESCARACTERIZADOS DA CONDIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
 
 
 
A  
Abaixadores de língua (instrumento odontológico e hospitalar)  
Abre boca p/ boi e cavalos 
Abridores de boca (instrumento odontológico)  
Abridores de caixote (pé-de-cabra) tamanho pequeno /médio  
Acess point D-Link 
Açucareiros  
Adaptador p/fitas JVC 
Adaptadores de banda (instrumento odontológico)  
Afastadores (instrumento odontológico)  
Agulhas (instrumental)  
Aiplus 
Alargadores expansivos (bucha de faca) exceto jogos  
Alargados de buchas  
Alavancas (instrumento odontológico)  
Álbuns  
Alfabetos e Algarismos (jogos)  
Alfanje  
Alicate p/ cortar dentes de leitão 
Alicate pequeno (Ferramentas Oficina ) 
Alicate pequeno. (instrumento cirúrgico/odontológico).  
Almofada  
Almofariz de porcelana  
Almotolia 
Almotolias  
Alveólotomos (instrumento odontológico)  
Amochador 
Amperímetro 
Ancinho 
Anel adaptador de baioneta para rosca  
Anel duro de alumínio c/garras  
Anel fundido com mufla  
Apagadores de fita (desmagnetizador)  
Aparelho de pressão 
Aparelho telefônico (convencional, celular e sem fio)  
Aparelhos rotuladores  
Aplicador  
Apontadores (manual)  
Aquários  
Aranha  
Arco de serra  
Arco( Pua )  
Argolas  



Articuladores (instrumento odontológico)  
Aspersores  
Assadeiras  
Auto-falantes  
Avental plumbífero (chumbo)  
 
B  
Bacias  
Balança doméstica 
Balanças de grandeall  
Balaustres  
Baldes  
Baldes pengraxar 
Balisas (topografia), Mira  
Bancas / Conjunto de carpinteiro  
Bancas/ Conjunto de Pedreiro 
Bandeiras 
Bandejas  
Baquetas  
Barra magnética  
Barrilete  
Bases em geral para laboratório  
Bastão de madeira (ginástica) 
Bastões (Baliza, Guarda de Honra) 
Batedeira doméstica 
Bateria (elétrica)  
Becas  
Betumadeiras  
Bibliocantos  
Bico de Corte 
Bicos para gás (bunsen e similares)  
Bigorna 
Bisturi (manual)  
Bocas (peça dentária)  
Bomba de aquário  
Bomba para encher bola e bicicleta (manual)  
Bomba de Graxa 
Boticão (instrumental)  
Botijão de gás 2kg e 13 kg  
Brocas (wídea, aço rápido, etc.)  
Brunidores (instrumental)  
Bules  
Bússola (pequena)  
 
C  
Cabo  
Cabo de agrimensor  
Cabo de bisturi  
Caçarolas  
Caixa para ferramentas (pequeno/media)  



Caixas (madeira, aço, d'água, etc.)  
Caixas de agrimensor  
Caixas de som (kit multimidia)  
Caixetas (metálica, madeira, etc.)  
Calcadores  
Calço refratário  
Calculadora de bolso (peq)  
Caldeirões  
Calhas para lâmpadas  
Calibrador para pneu  
Calibre de folha  
Campainhas  
Canecas  
Caneta laser (peq)  
Canetas (instrumento odontológico)  
Canivetes  
Cantoneiras  
Cânulas traqueais  
Capacho  
Carimbo  
Carpet  
Carregador de bateria 
Carretel  
Carrinho para arquivo  
Carrinho de mão 
Carrousel  
Cassetete  
Castiçal  
Cavadeira  
Caximbo coletor de amostras  
CD ROOM e quaisquer tipos de discos 
Ceifadeira  
Cesta para tubos de ensaio  
Cestos (aço, alumínio, madeira, pvc, etc.)  
Cestos de Lixo (diversos) 
Chaleiras 
Chancelas Charneiras (instrumento odontológico)  
Chassis ou placa radiografica (pequeno /média)  
Chave de Canhão 
Chave para amortecedor 
Chave para porta objeto microscópio  
Chave soquete (tipo canhão) exceto jogos  
Chaves (fenda, fixa, estr.allen,phillips) tamanho pequeno /média; exceto jogos  
Chaves de qualquer espécie 
Chaves de roda  
Chaves para biela (pequeno /exceto jogos)  
Chicote para motor (diversos)  
Chuveiro  
Cilindro localizador (RX)  
Cintas anéis para montar camisas 



Cinto com coldre  
Cinzeiro de mesa e chão (exceto de pedestal ou tubo)  
Cinzel (instrumento odontológico)  
Circuito  
Clave L 
Clinômetro  
Clips para radiografia  
Coladeira para fita magnética  
Colchões (exceto de mola)  
Colchonetes  
Colgaduras  
Colher de pedreiro  
Colher de solo  
Comadres  
Comedouros  
Compassos (diversos)  
Compressor de molas 
Conchas  
Condensadores  
Cone de plástico (RX)  
Conexões  
Conjunto de Caixas plásticas 
Conjunto de Carretilhas 
Conjunto de garras (balão volumétrico)  
Conjunto de sonda/espelho (instrumento odontológico)  
Conjunto de Talhas 
Conjunto de Trilhos 
Contador de volume (manual)  
Contra Litro Mecânico 
Cortadeira (material escritório)  
Cortador de Pallet 
Cortador manual de Tubo 
Cortinas (simples-pequeno)  
Cossinete  
Cremalheira  
Cronômetro 
Cruz  
Cubas  
Cubetas  
Cunha para borracharia  
Curetas (instrumental)  
Curvador de tubos  
Curvímetro  
Cuspideiras 
 
D  
Datador manual  
Densímetro  
Desandador para macho  
Desempenadeira  



Desenrolador de fios  
Desmagnetizador  
Destaca-Periósteos (instrumento odontológico)  
Disco magnético  
Drado  
Drive CD Room 
 
E  
Ebulidor  
Ecrans (RX)  
Eixo de maçaneta  
Eletrodos  
Elevadores de periósteo (instrumento odontológico)  
Eliminador de pilha (conversor)  
Encerado  
Engraxadeira 
Enrolador de fios  
Enxada  
Enxadão  
Equalizador (regulador de ar)  
Escalas  
Escarradeiras  
Escavadores (instrumento odontológico)  
Escorredor de massas 
Esculpidores (instrumento odontológico)  
Esfera IM  
Esfignomanômetro 
Espátula  
Espelho (instrumento odontológico)  
Espelho de inspeção (instrumento odontológico)  
Espelho plano  
Espremedores manuais  
Esquadro de aço  
Esquadros  
Estabilizador (pequeno tipo doméstico)  
Estantes para tubos de ensaio, etc.  
Estatuetas e Esculturas 
Esteira  
Estepe 
Estetoscópios  
Esticador de Lataria 
Estiletes de escritório e instrumento odontológico  
Estojo de desenho 
Estojos  
Estrado  
Estrela de boone (instrumento odontológico)  
Etiquetador  
Explorador (instrumento odontológico)  
Extensão 
Extintores de qualquer tipo 



Extrator (borracha de bandeja) 
 
F  
Faca para guilhotina  
Facas  
Facões  
Ferro de pua (broca, chapeamento) 
Ferro de solda pequeno   
Fetotmo 
Fichário de acrílico (mesa)  
Filme (material didático)  
Filtro de Ar 
Filtro para água  
Fio a perneo  
Fitas de Video 
Flamulas 
Flangeador 
Flexível para Graxa 
Foica 
Fonte para tituleira  
Forcado  
Forceps (instrumental)  
Formador de ângulo (instrumento odontológico)  
Formas  
Formiga 
Formões  
Frigideira 
Funil  
Furador de rolhas  
Furador para papéis 
Fogareiro c/ 02 bocas  
 
G  
Gaiolas 
Gaveteiros de Mesa  
Garrafa térmica  
Garras  
Gengivótomos (instrumento odontológico) 
Globos Terrestres  
Grampeadores para papéis (pequeno/med)  
Grampos diversos (instrumental)  
Grampos de marcenaria  
Grosas  
Guilhotinas 
 
H  
Hachuriadores (para desenho)  
Hastes metálica (suporte-laboratório)  
 
 



I  
Imagens diversas (crucifixo etc...  
índice rotativo 
Interface p/ celulares  
Intermediário (instrumento /hospitalar)  
Instrumentos de esculturas (instrumento odontológico)  
Irrigadores (instrumento /hospitalar) 
Instrumentos Odontológicos Ambulatoriais (caixa metálica, bandeja inox, cubeta, cuba 
rins, cuba redonda, etc...).  
 
J  
Jarras  
Jogo de alargadores  
Jogo de calibres  
Jogo de condensador de amálgama  
Jogo de exercícios temporales (orient.educacional)  
Jogo de ferro para marcação de animais  
Jogo de furadores de rolha  
Jogo de machos  
Jogo de moldeiras (instrumento odontológico)  
Jogo de normógrafo  
Jogo de peneiras (Tamiz)  
Jogo de peso  
Jogo de puas (verrumas)  
Jogo de Réguas 
Jogo de saca pinos, saca parafuso  
Jogo de talhadeiras  
Jogo de vasadores 
Jogo n4 mmm 
Jogos de Talheres (diversos)  
Junta corrediça (instrumento odontológico)  
 
L  
Lampião 
Lancetas (instrumental)  
Lanternas  
Lapiseiras  
Leiteiras  
Le Cron nr. 5 (instrumento odontológico)  
Lente  
Letreiro  
Limas ou limitão 
Liquidificador doméstico 
Livros (infantis, leis, constituições, dicionários, etc.) 
Luminárias  
Lupas (manuais)  
 
M 
Maca  
Macaco 



Maçanetas  
Maçarico (bico avulso)  
Maçarico de corte 
Machadinhas  
Machados  
Magazines para projetor slides  
Maleta de Couro 
Mandril  
Manômetros para reguladores  
Mapas 
Marcador de Faltas 
Marretas  
Martelos (instrumento odontológico)  
Mascara p capacete 
Máscaras para solda elétrica  
Mastro 
Mastros para bandeiras  
Material para cateterísmo (cuba-rim,pinça,etc.)  
Medidor de arruela  
Metro (bambu, alumínio, etc.)  
Microfone de lapela (pequeno)  
Micro-seringas  
Mini gravador 
Modens 
Molas de porta  
Moldeiras (instrumento odontológico)  
Molduras  
Morsas (pequenas)  
Mouse (micro)  
Muflas para duplicação de moldes (instrumento odontológico)  
Multímetro 
 
N  
Navalhas  
Nebulizador 
Nível de madeira ou alumínio 
Numerador automático (escritório)  
Numerador para máquina gráfica  
 
O  
Óculos para solda 
Osteótomo (instrumento odontológico)  
 
P  
Pá  
Painel fotográfico  
Pallet  
Panela de pressão (doméstica) qualquer tipo 
Papagaio (instrumento /hospitalar)  
Papeleira  



Paquimentro 
Paradorno  
Pára-Raio  
Pasta de mão p/ documentos 
Pastilhador  
Pedal de comando (instrumento odontológico)  
Pé-de-cabra (pequeno /médio)  
Pedestais de madeira 
Pedra de afiar  
Penados para algodão  
Peneiras  
Perfuradores de papéis  
Pias (inox, granito, etc.)  
Picão  
Picaretas  
Picnômetro (balão de vidro)  
Picotador de fichas  
Pinças  
Pinos ABO  
Pinos AZET  
Piruleiros (formas)  
Pistola de pintura 
Placa  
Placa comemorativa  
Placa p/ fax /computadores 
Placa universal  
Plaina 
Plaina pequeno   
Planilha Acrilica 
Platibanda  
Polia  
Polvilhadeira 
Ponta  
Ponta reta para micromotor  
Ponteiro de aço  
Porta Cuia 
Porta-agulha  
Porta-bobina  
Porta-carimbo  
Porta-chave  
Porta-clips  
Porta-cofre  
Porta-cossinete  
Porta-disket  
Porta-durex  
Porta-etiqueta  
Porta-filtro  
Porta-guarda-chuva (pvc)  
Porta-instrumental diversos  
Porta-lápis  



Porta-macho  
Porta-papel  
Porta (papel higiênico e sabonete líquido)  
Porta-revista  
Potes em geral  
Prancha para dissecação de cortiça  
Prateleira p/armário de aço 
Prensa (pequena)  
Presilhas  
Protetores auricular (instrumento /hospitalar)  
Prumo 
Puas  
Pulverizador 
Punção  
Puxadores de mala  
 
Q  
Quadros (foto, pôsteres e gravuras - exceto de Arte)  
Quadro de avisos (pequeno/medio)  
Quadro negro (pequeno)  
 
R  
Rabicho de bateria 
Rack p swicht 
Raspadeiras (lâminas ou raspilha)  
Rastelo 
Rebitador 
Recortador de imagem (instrumental)  
Rede  
Refletores/holofotes para iluminação  
Registro para botijão de gás  
Régua de precisão  
Régua para normógrafo  
Régua para desenho  
Régua paralela  
Regulador de Acetileno 
Regulador de Oxigênio 
Relógios  
Riscadores  
Roteador  
Rotuladores  
Roupas de Papai Noel 
 
S  
Saboneteiras  
Saca-polia, filtro  
Saca-prótese (instrumento odontológico)  
Sacas-pino  
Sacas-prego (pequenos)  
Saco de viagem  



Sacolas  
Sargento  
Secador  
Seringas de Carpulle (instrumento odontológico e hospitalar)  
Serra (fita)  
Serra Copo 
Serra para cortar gesso  
Serrote 
Serrote para poda (pequeno)  
Sindesmótomo duplex (instrumento odontológico)  
Slides (exceto conjuntos)  
Softwares 
Sondas (instrumento odontológico e hospitalar)  
Soquetes de aço (exceto jogos)  
Spot-light (pequeno e médio)  
Suporte c/ haste (pequeno)  
Suporte c/ rodízios (suportes em geral)  
Suporte de bureta  
Suporte p/Durex 
Suporte para carimbo  
Suporte para ferro de solda  
Suporte para fita adesiva  
Suporte para livros  
Suporte para pastas suspensas  
Suporte para termômetro  
Suporte para tubo de ensaio  
Suporte para tv/vídeo e microondas  
Suporte universal completo (bico de bunsen)  
Suportes Diversos (papel toalha) 
Sutas  
Switch 
 
T  
Tachos 
Talha Manual 
Talhadeiras  
Tambores de aço inox para esterilização (pequeno e médio)  
Tamizes  
Tampo  
Tanque  
Tanque para revelação de filmes  
Tapete (pequeno/médio)  
Tarquimetro 
Tarrachas 
Tatame  
Teclado de micro  
Tecnígrafo pequeno   
Termômetro  
Tesoura de Cortar Grama 
Tesoura de expediente  



Tesoura de poda (pequena)  
Tesoura para chapa (pequena)  
Tesoura-cirúrgica (instrumento odontológico)  
Teste de voltagem  
Tímpano (manual)  
Toalheiro  
Torneira elétrica  
Torneiras  
Torno encanador 
Torquês (pequeno)  
Torquímetro 
Trados  
Transferidor  
Traquéias  
Travadeira para serrote  
Travessas  
Travesseiros  
Trenas (até 5m)  
Triângulo de segurança  
Tripés (pequeno  e médio)  
Trompa de vácuo  
Tweeters  
Typodonto (instrumento odontológico)  
 
U  
Umidificador para inalação (acessório)  
Urinol  
Upgrade - KIts 
 
V 
Válvulas (acessórios para anestesia)  
Vanga  
Vasos  
Vazadores 
Ventilador 
Verificador de rosca  
Vídea para  azulejo  
Vira - macho  
Visor de slides  
Vitrine  
Vulcanizadora 
Vestuário (peças diversas) 


