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Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Trajano de Moraes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTARIA Nº 52/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

NORMATIZA OS PROCEDIMENTOS E ESTABELECE A TABELA DE VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL DOS 
BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E INTANGÍVEIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TRAJANO 
DE MORAES/RJ. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da Resolução nº 
577 de 09 de dezembro/2021, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Os bens móveis produzidos, adquiridos ou incorporados ao patrimônio do Poder Legislativo do Município serão depreciados ou amortizados de 
acordo com os prazos de vida útil e valor residual previstos no anexo único desta Portaria, dispensando-se a prévia reavaliação. 
 
Art. 2º - A depreciação/amortização dos ativos será iniciada da data da colocação em uso dos bens, ou da última reavaliação. 
 
Art. 3º - Os valores depreciados ou amortizados nos termos desta Portaria, apurados mensalmente desde 01/01/2021, deverão ser registrados pela 
contabilidade até o final deste exercício financeiro. 
 
Parágrafo único. Para fins de cálculo da depreciação e da amortização, adotar-se-á o método de cotas constantes. 
 
Art. 4º - A depreciação e a amortização não cessam quando o bem for considerado obsoleto ou for retirado temporariamente de operação, devendo ser 
reconhecidas e contabilizadas até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. 
 
Art. 5º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete da Presidência, 20 de dezembro de 2021. 
 
 

ALLEXANDRO VIEIRA DE SOUZA 
Presidente 
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ANEXO ÚNICO 
 

CLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO VIDA ÚTIL 

(MESES) 

VALOR 

RESIDUAL 

(%) 

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 equipamentomaior serão osmesmosconsideradoscomponentes, taiscomo: 

amperímetro,aparelhodemediçãometeorológica,balançasemgeral,bússola,calibrador de pneus, cronômetro, 

hidrômetro,magnetômetro,manômetro,medidordegás,mira-falante, níveis topográficos, 

osciloscópio,paquímetro,pirômetro,planimetro,psicrômetro,relógiomedidordeluz,sonar,sonda,taquímetro, 
telêmetro,teodolito,turbímetroeafins. 

180 10 

APARELHOS

 E

EQUIPAMENTOSDEC

OMUNICAÇÃO 

Registra o valor das despesas com todo material considerado permanente, portátil outransportável, de uso em 

comunicações, quenão se incorporem em instalações,veículosdequalquer 

espécie,aeronavesouembarcações,taiscomo: 

antena parabólica, aparelho detelefonia, bloqueador telefônico, central telefônica,detector de chamadas 

telefônicas,fac-símile,fonógrafo,interfone, PABX, rádioreceptor, rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, 

secretaria eletrônica, tele-speaker e afins. 

120 20 

APARELHOS

 E

EQUIPAMENTOSPAR

AESPORTESEDIVER

SÕES 

Registra o valor das despesas com instrumentos, aparelhos e utensílios destinados aqualquer modalidade de 

esportes e diversõesdequalquer natureza, desde quenãointegradosainstalaçõesdeginásiosde esportes, centros 

esportivos, teatro,cinema,etc, taiscomo: 

arco,baliza,barcoderegata,barra,bastão,bicicletaergométrica,carneirodemadeira,carrossel, cavalo, dardo, deslizador, 

disco, halteres, martelo, peso, placar,remo,varade saltoe afins. 

120 10 
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APARELHOS

 E

UTENSÍLIOSDOMÉS
TICOS 

Registraovalordasdespesascomaquisiçãodeeletrodomésticosemgeraleutensílios, com durabilidade superior a dois 

anos, utilizados em serviços domésticos,taiscomo: 

aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás, cafeteiraelétrica, chuveiro ou ducha 

elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel),conjunto de   chá/café/jantar, escada portátil,enceradeira, 

exaustor, faqueiro, filtrode água, fogão, forno de microondas,geladeira, grill, liquidificador, máquina delavar louca, 
máquina de lavarroupa, máquina de moer café, máquina de 

secarpratos,secadordeprato,tábuadepassarroupas,torneiraelétrica,torradeira 
elétrica,umidificadordeareafins. 

120 10 

COLEÇÕES

 E

MATERIAISBIBLIOG

RÁFICOS 

Registra o valor das despesas com coleções bibliográficas deobras científicas,românticas, contos e documentários 

históricos, mapotecas, dicionários para uso 

embibliotecas,enciclopédias,periódicosencadernadosparausoembibliotecas,palestras,taiscomo: 

álbum de caráter educativo, coleções e materiaisbibliográficos 

informatizados,dicionários,enciclopédia,fichabibliográfica,jornalerevista(queconstituadocumentário), 

livro,mapa,material folclórico, partituramusical, publicações 

edocumentosespecializadosdestinadosabibliotecas,repertoriolegislativoeafins. 

120 0 

DISCOTECAS

 E

FILMOTECAS 

Registra o valor das despesas com discos, CD e coleções de fitas gravadas commúsicas e fitas cinematográficas de 

caráter educativo, científico e informativo, taiscomo: 

disco educativo, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, microfilme eafins. 60 10 

EQUIPAMENTO

 DE
PROTEÇÃO,SEGURA

NÇA 

 ES

OCORRO 

Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados naproteção e segurança de pessoas ou 

bens públicos, como também qualquer 
outroutilizadoparasocorrodiverso,ousobrevivênciaemqualquerecossistema,taiscomo: 

alarme, algema, arma para vigilante, barraca para uso não militar, bóia salva-
vida,cabineparaguarda(guarita),cofre,extintordeincêndio,pára-raio,sinalizadorde 

garagem,portagiratória,circuitointernodetelevisãoeafins. 

120 10 

INSTRUMENTOSMU

SICAIS

 E

ARTÍSTICOS 

Registraovalordasdespesascomtodososinstrumentosdecordas,soprooupercussão, como também outros 

instrumentosutilizadospelos artistas em geral.clarinete,guitarra,pistão,saxofone,trombone,xilofoneeafins. 
240 10 
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MÁQUINAS E 

EQUIPAM.

 DE
NATUREZAINDUSTR

IAL 

Registra o valor das despesas com qualquer máquina, aparelho ou equipamentoempregado nafabricação de 

produtos ou no recondicionamento de afins, tais 

como:balcãofrigorífico,betoneira,exaustorindustrial,fornoetorradeiraindustrial, 

geladeira industrial, máquina de fabricação de laticínios, máquina de fabricação detecidose afins. 
240 10 

MÁQUINAS

 E

EQUIPAMENTOSENE

RGÉTICOS 

Registraovalordasdespesascommáquinas,aparelhoseequipamentosnãoincorporáveis a instalações, destinados a 

geração de energia de qualquer espécie, taiscomo: 

alternadorenergético,carregadordebateria,chaveautomática,estabilizador,gerador,hastedecontato,NO-

BREAK,postedeiluminação,retificador,transformadordevoltagem,trilho,truck-tunga,turbina(hidrelétrica)eafins. 
120 10 

MÁQUINAS

 E
EQUIPAMENTOSGR

ÁFICOS 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e 
equipamentosutilizadosemreprografiaouartesgráficas, taiscomo: 

aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira elétrica, costuradora de papel,duplicadora, grampeadeira, 

gravadora de extenso, guilhotina, linotipo, máquina deOFF-Set, operadorade ilhoses, picotadeira, teleimpressora e 
receptadora de páginaseafins. 

180 10 

EQUIPAMENTOS 

PARA ÁUDIO, 

VÍDEOE FOTO 

Registraovalordasdespesascomaquisiçãodeequipamentosdefilmagem, 

gravaçãoereproduçãodesonseimagens,bemcomoosacessóriosdedurabilidadesuperior a doisanos, taiscomo: 

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, 

retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-
discos, vídeo-cassete e afins. 

120 10 

MÁQUINAS,UTENSÍL

IOS
 E

EQUIPAMENTOSDIV

ERSOS 

Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que 

nãoestejamclassificadosemgrupoespecífico, taiscomo: 

aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro – carrinho de feira,container, furadeira, maleta 

executiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesaeafins. 
120 10 

EQUIPAMENTOSDEP

ROCESSAMENTODE 

DADOS 

Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentosutilizados emprocessamento de 

dados de qualquer natureza, exceto quando foraquisição de peças destinadas àreposição diretamente ao 

equipamento ou mesmoparaestoque, taiscomo: 

canetaóptica,computador,controladoradelinhas,datashow–fitasediscosmagnéticos, impressora, kit multimídia, 

leitora, micro e minicomputadores, mesadigitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, 

teclado paramicro,urna eletrônica e afins. 

60 10 
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MÁQUINAS,INSTAL

AÇÕES E 

UTENS. DE 
ESCRITÓRIO 

Registraovalordasdespesascomtodasasmáquinas,aparelhoseutensíliosutilizados em escritórioedestinados 

aoauxíliodotrabalhoadministrativo,taiscomo: 

aparelho rotulador, apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitadorde metal, compasso, estojo para 
desenho, globo terrestre, grampeador (exceto demesa), máquinaautenticadora, máquina de calcular, máquina de 

contabilidade,máquina de escrever, máquinafranqueadora, normógrafo,pantógrafo, quebra-

luz(lumináriademesa),réguadeprecisão,réguaT,relógioprotocoladoreafins. 

120 10 

MÁQUINAS,FERRAM

ENTAS 

 EU

TENSÍLIOS

 DE

OFICINA 

Registra o valor das despesas com máquinas, ferramentas e utensílios utilizados emoficinas mecânicas, marcenaria, 

carpintaria e serralheria, não incluindo ferramentasquenãofaçampartedeum conjunto, nem tão pouco materiais 

permanentesutilizadosemoficinasgráficas, taiscomo: 

analisador demotores, arcos de serra, bomba paraesgotamentode 

tambores,compressordear,conjuntodeoxigênio,conjuntodesolda,conjuntoparalubrificação,desbastadeira,desempena

deira,elevadorhidráulico,esmerilhadeira,extrator de precisão, forja, fundidora para confecção de broca, laminadora, 

lavadoradecarro,lixadeira,macacomecânicoehidráulico,mandril,marcadordevelocidade, martelo mecânico, níveis de 

açooumadeira, pistola metalizadora,polidora,prensa, rebitadora,recipientedeferro paracombustíveis, saca-pino, 

serra 

de bancada,serramecânica, talhas, tanques para água, tarracha, testadora, tornomecânico,vulcanizadora e afins. 

120 10 

EQUIPAMENTOS

 E

UTENSÍLIOSHIDRÁU

LICOS

 E

ELÉTRICOS 

Registraovalordasdespesascomequipamentosdestinadosainstalaçãoconservaçãoemanutençãodesistemas 

hidráulicoseelétricos,taiscomo: 

bombad’água,bombadedesentupimento,bombadeirrigação,bombadelubrificação, bomba de sucção e elevação de 

água e de gasolina carneiro hidráulico,desidratadora,máquinadetratamentodeágua,máquinadetratamentodeesgoto, 
máquinadetratamentodelixo,moinho,rodad’águaeafins. 

120 10 

MÁQUINAS

 E

EQUIPAMENTOSAG

RÍCOLAS

 E
RODOVIÁRIOS 

Registra o valor dasdespesascomtodasasmáquinas, tratores e 

equipamentosutilizadosnaagricultura,naconstruçãoeconservaçãodeestradas,taiscomo: 

arado, carregadora, ceifadeira, compactador, conjuntode irrigação, conjuntomoto-bombaparairrigação, cultivador, 

desintegrador, escavadeira, forno eestufadesecagemouamadurecimento,máquinasdebeneficiamento,microtrator–

misturador de ração, moinho agrícola,motoniveladora, moto-serra, 

pasteurizador,picadordeforragens,plainaterraceadora,plantadeira,pulverizador,detração 

animal ou mecânica, rolo compressor, roçadeira, semeadeira, silo para depósito decimento,sulcador, trator deroda 
eesteira eafins. 

120 10 

MOBILIÁRIO EM Registraovalordasdespesascommóveisdestinadosaousooudecoraçãointerior de ambientes, tais como: 120 10 
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GERAL 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 moldurado, 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), vitrine e afins. 

OBRASDEARTEEPEÇ

ASPARAMUSEU 

Registraovalordasdespesascomobjetosdevalorartísticoehistóricodestinadosadecoraçãoouexposiçãoemmuseus, 

taiscomo: 

alfaiasemlouça,documentoseobjetoshistóricos,esculturas,gravuras,molduras, 

peças em marfimecerâmica,pedestais 
especiaisesimilares,pinacotecascompletas,pinturasemtela,porcelana,tapeçaria,trilhosparaexposiçãodequadroseafins. 

- - 

SEMOVENTESEEQUI

PAMENTOSDEMONT

ARIA 

Registra o valor das despesas com animais para trabalho, produção, reprodução ouexposição e equipamentosde 

montaria,taiscomo: 

animaisnãodestinadosalaboratóriooucorte,animaisparajardimzoológico,animaisparaprodução,reproduçãoeguarda,an
imaisparaselaetração,selaseafins. 

120 10 

VEÍCULOS

DIVERSOS 

Registraovalordasdespesascomveículosnão classificados emsubitensespecíficos,taiscomo: 
bicicleta,carrinhodemão,carroça,charrete,empilhadeiraeafins. 180 10 

PEÇAS

 NÃO

INCORPORÁVEISAI

MÓVEIS 

Registraovalordasdespesascommateriaisempregadosemimóveisequepossamser removidosourecuperados, taiscomo: 

biombos,carpetes(primeirainstalação),cortinas,divisóriasremovíveis,estrados,persianas,tapetes, gradese afins. 
120 10 

VEÍCULOS

 DE

TRAÇÃOMECÂNICA 

Registra o valor das despesas com veículos de tração mecânica, tais 

como:ambulância,automóvel,basculante,caçamba,caminhão,carro-

forte,consultóriovolante,furgão,lambreta,microônibus,motocicleta,ônibus,rabecão,vassoura 
mecânica,veículocoletordelixoeafins. 

180 10 

ACESSÓRIOS

 PARA

AUTOMÓVEIS 

Registraovalordasdespesascom acessóriosparaautomóveisquepossam serdesincorporados, sem prejuízo dos 

mesmos,para aplicação em outro veículo, taiscomo: 
arcondicionado,capota,rádio/toca-fitaeafins. 

60 10 

EQUIPAMENTOS 

 ES

ISTEMA DE 

PROTEÇÃO E 

VIGILÂNCIA

AMBIENTAL 

Registraovalordasdespesascomequipamentosesistemadeproteção evigilânciaambiental. 

120 10 
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OUTROSMATERIAIS

PERMANENTES 

Registra ovalordas despesascom materiaise equipamentos nãoclassificados emsubitensespecíficos. 
120 10 
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