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Despesas com Confecção de Material por Encomenda

A  Secretaria  da  Controladoria-Geral

do  Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas (DOGI) – Coordenadoria de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função,  vem  por  meio  deste  boletim

esclarecer  acerca  da  aplicação  da

Portaria  STN  no 448/2002,  que

fundamentou  algumas  respostas  às

consultas  formuladas  pelos  gestores

públicos no sistema SCGEOrienta.

 De acordo com o artigo 6o da citada

Portaria,  observa-se  a  determinação

quanto  à  classificação  da  despesa  com

Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou

Jurídica,  tratando-se  de  confecção  de

material por encomenda, vejamos:

A despesa  com  confecção  de  material

por  encomenda  só  deverá  ser

classificada como serviços de  terceiros

se o próprio órgão ou entidade fornecer a

matéria-prima. Caso contrário,  deverá ser

classificada  na  natureza  449052,  em  se

tratando  de  confecção  de  material

permanente,  ou  na  natureza  339030,  se

material de consumo. (Grifo nosso)

Assim sendo, diante da relevância do

tema e das constantes dúvidas suscitadas

pelos  gestores  públicos,  sintetizamos

alguns  questionamentos  extraídos  do

sistema  de  perguntas  e  respostas   da

Controladoria-Geral  do  Estado  de

Pernambuco,  denominado  SCGEOrienta,

conforme exemplos a seguir:

Pergunta 1:

Em  relação  a  Serviços  Gráficos,  existe

alguma  normativa  quanto  ao

empenhamento  na  natureza  de  despesa

3.3.90.30.16  ou  3.3.90.92.30,  quando  a

empresa só possui Nota Fiscal de Serviço.

Resposta 1:

Com  base  na  Portaria  STN  no 448,  a

resposta  foi  a  seguinte:  "quando  a  UG

encomendar  a  confecção  de  material  de

expediente a uma gráfica deverá classificar

a  despesa  na  natureza  3.3.90.30.16.  Por

sua  vez,  a  gráfica,  na  condição  de

contribuinte  do  ISS,  para  fins  de

comprovação  da  despesa,  emitirá  a  Nota

Fiscal de Serviço." 

Pergunta 2:

Numa  confecção  de  fardamento  (para

funcionários de um órgão público) com um

determinado  fornecedor  foi  fornecida  nota

fiscal  de  "Serviço".  Entretanto,  o  produto

final  (o  fardamento  em  si)  pode  ser

entendido  como  uma  aquisição  (produto

acabado)  o  que  caracterizaria  uma  nota



fiscal  de  "venda".  Para  efeito  de

classificação,  como  essa  Controladoria

entende  a  classificação  do  produto

supracitado,  seria  um  "material  de

consumo", ou um "serviço"? 

Resposta 2:

A  resposta  foi  no  seguinte  sentido:  “A

despesa  será  considerada  prestação  de

serviço  se  o  aludido  órgão  fornecer  o

material,  caso  contrário  deverá  ser

classificada  na  natureza  4.4.90.52.XX,  em

se  tratando  de  confecção  de  material

permanente,  ou na natureza 3.3.90.30.XX,

se  material  de  consumo.  Por  fim,  caso  a

Secretaria  não  forneça  o  material,  a

despesa será considerada como venda de

mercadoria,  ainda  que  a  comprovação  da

despesa seja  efetuada com a emissão de

Nota Fiscal de Serviços.”

Pergunta 3:

Qual  a  correta  classificação  da  despesa

com relação à confecção de caderno.

Resposta 3:

O  entendimento  da  Controladoria  foi

registrado nos seguintes termos: “De acordo

com a Portaria STN nº 448/2002, em seu

art.  6º,  a  confecção  de  material  por

encomenda  só  será  classificado  como

serviço  (3.3.90.39  ou  3.3.90.36)  caso  o

órgão  forneça  a  matéria-prima.  Caso  não

seja  fornecida a matéria-prima,  a despesa

será classificada como material de consumo

(3.3.90.30)  ou  permanente  (4.4.90.52).

Desta  forma,  em relação  à  confecção  de

cadernos, partindo do pressuposto que não

houve  fornecimento  da  matéria-prima,  a

classificação deve ser no item 3.3.90.30.16

– Material de Expediente.

Por  fim,  orienta-se  que  quando  da

classificação de um  bem como  material

permanente,  observar  os  comandos

contidos  no  Decreto  nº  39.639/13  e  da

Portaria  Conjunta  SAD/SEFAZ  nº

152/20161. 

Demais  orientações  que  se  façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas   -

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.  Orientações

sobre  a  gestão  patrimonial  podem  ser

obtidas na Gerência Geral de Patrimônio,

Arquitetura  e  Engenharia  do  Estado  –

GGPAE/SAD, fone: 3183-7815 

 

1 Ver  Boletim  nº  015/2017  -  Diferenciação  na
Classificação de Bem: Grupo 3 (Outras Despesas
Correntes) ou Grupo 4 (Investimentos) 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

