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RESUMO 

 

 

A Contabilidade Pública busca alcançar a convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade. Visando entender como tais mudanças acontecem, 

no que tange à implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, realizou-
se um estudo de caso em uma Autarquia Municipal do Estado do Rio de Janeiro. O 

presente estudo se estrutura da seguinte maneira: Primeiramente, irá expor 
conceitos pertinentes ao estudo, relativos à Administração Pública, com enfoque na 
Administração Pública Indireta, em que se enquadra a entidade em que o Estudo de 

Caso foi aplicado (Autarquia). O estudo segue com um detalhamento sobre os Bens 
Públicos, na seção concernente ao Patrimônio Público e logo após, adentra a 

Contabilidade aplicada ao Setor Público. A partir desse ponto, serão apresentadas 
as leis para embasamento do estudo. Todavia, a base fundamental do presente 
trabalho se encontra no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Finaliza-se com a inserção dos conceitos pertinentes ao Ativo Imobilizado. A 
Metodologia aqui adotada para alcançar os objetivos expostos, consiste em uma 

abordagem qualitativa, através de uma pesquisa descritiva, utilizando como 
instrumento um questionário. A empresa em que o estudo foi aplicado será 
apresentada juntamente com os resultados obtidos a partir dos questionamentos 

direcionados a investigar em que estágio se encontra a implementação dos novos 
procedimentos contábeis e operacionais do Ativo Imobilizado na entidade em 

questão. 
 
 

Palavras-chave: Contabilidade Pública, Ativo Imobilizado, Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The Public Accounting seeks to achieve convergence with International Accounting 

Standards, aiming to understand how such changes take place regarding the 
implementation of the Accounting Procedures Equity, there was a case study in a 
Municipal Authority of the State of Rio de Janeiro. This study is structured as follows: 

First, will expose relevant concepts to the study, relating to public administration, 
focusing on Indirect Public Administration, that fits the institution with which the case 

study was applied (Autarchy). The study follows with a breakdown on the Public 
Goods in the section concerning the Public Property and soon after, enters the 
Accounting applied to the Public Sector. From that point, will be presented to study 

the laws of the basement. However, the fundamental basis of this work is in Applied 
Accounting Manual to the Public Sector. Ends with the insertion of relevant concepts 

to the Fixed Assets. The methodology adopted here to achieve the stated objectives,  
consists of a qualitative approach, through a descriptive research, using as a 
questionnaire. The company in which the study was applied will be presented along 

with the results obtained from the questions directed to investigate at what stage is 
the implementation if the new accounting and operating procedures of fixed assets in 

the entity. 
 

Keywords: Public Accounting, Fixed Assets, Equity Accounting Procedures.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“A contabilidade é um produto do seu meio, resultado das cond ições sócio-

econômico-políticos-legais, bem como suas limitações e influencias que variam com 

o tempo”. (SZUSTER, 2011, p.21).  

O Brasil, ao longo dos anos, vem se adequando às normas internacionais de 

contabilidade, que, segundo Niyama (2011, p.54), essa adoção “fortalece a 

transparência das informações numa linguagem com significativa redução de 

incerteza sobre a atuação econômico-financeira das empresas”. 

 A contabilidade no Brasil, sempre esteve dividida entre Pública e Privada. No 

cenário mundial, a contabilidade também esteve entre esses dois blocos, com 

diferentes princípios e interesses. 

 Neste contexto, o Brasil está se alinhando na harmonização das normas 

internacionais de Contabilidade do Setor Público, buscando minimizar as diferenças 

existentes no cenário mundial.  

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1.131/08, diante 

da crescente internacionalização das normas contábeis, que vem levando diversos 

países ao processo de convergência, torna-se importante a criação do Comitê 

Gestor da Convergência no Brasil, que está desenvolvendo ações  para  promover  

a  convergência  das  Normas  Brasileiras  de Contabilidade Pública, às normas 

internacionais. 

Nesse sentindo o setor público, de acordo com a Portaria do Ministério da 

Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008 e o Decreto nº 6976, de 7 de outubro de 

2009, estabeleceu que a Secretaria do Tesouro Nacional deva promover a busca da 

convergência  aos  padrões  internacionais  de  contabilidade  do  setor  público,  

respeitados  os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente. 

Portanto, diante dessa nossa perspectiva da Contabilidade aplicada ao Setor 

público, torna-se indispensável o conhecimento no que diz respeito à Portaria nº437 

de junho de 2012 que aprova a 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP), que aborda os Procedimentos Contábeis Patrimoniais, 

Procedimentos Contábeis Específicos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, Perguntas e Respostas e 
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Exercício Prático, considerando a necessidade de proporcionar maior transparência 

sobre as contas públicas. 

Essa portaria visa padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de 

governo, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma 

estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF); que em seu Art. 2º vem tratar dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais sob 

os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, 

avaliação e controle do patrimônio público, adequando-os aos dispositivos legais 

vigentes e aos padrões internacionais de contabilidade do setor público.  

Diante disso, esse trabalho justifica-se, visto que a implementação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais faz parte dessa nova concepção adotada 

pelo Setor Público, uma vez que a Contabilidade Pública passa dar enfoque 

Patrimônio Público, em busca de maior transparência e fidedignidade para as 

informações contábeis. 

O presente trabalho limitou-se em relação aos aspectos contábeis e 

operacionais do Ativo Imobilizado, buscando abordar os critérios e métodos de 

reconhecimento e mensuração adotados por um ente da Administração Pública 

Indireta para a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. 

Então, buscando entender como tais procedimentos estão sendo 

implementados, fez-se importante a realização de um Estudo de Caso em uma 

Autarquia, situada em um município do estado do Rio de Janeiro. Após a finalização 

do estudo, deseja-se responder a seguinte questão: 

Quais metodologias contábeis e operacionais já foram adotadas pela 

Autarquia, a fim de promover a implementação dos Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais de acordo com as orientações emitidas pelo Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público?  
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2. OBJETIVOS 

  

 

A Contabilidade Pública, a fim de adaptar-se às Normas internacionais de 

Contabilidade, vem implementando procedimentos na procura de transparência do 

Patrimônio Público, onde buscou reconhecer, mensurar e avaliar seu Ativo 

Imobilizado, através de orientações emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

reunidas na 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

Diante dessa abordagem, as entidades públicas vêm se adequando a tais 

orientações, buscando atender às exigências estabelecidas pelo Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público e cumprir os prazos acordados junto aos 

órgãos fiscalizadores, portanto faz-se necessário conhecer o universo em questão, 

uma vez que essa implementação traz grandes inovações para a Contabilidade 

Pública. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar sobre a implementação dos 

procedimentos contábeis patrimoniais, nos aspectos contábeis e operacionais do 

Ativo Imobilizado, junto a uma Autarquia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Interpretar os procedimentos contábeis patrimoniais aplicados ao Setor 

Público. 

Identificar os elementos que compõem o Ativo Imobilizado apresentados na 

Norma aplicada ao Setor Público.  

Analisar quanto à aplicação das orientações emitidas pelo Manual de 

Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), sobre a implementação dos 

procedimentos contábeis patrimoniais do Ativo Imobilizado. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Administração Pública 

 

    “O verbo administrar indica gerir, zelar, enfim uma ação dinâmica de 

supervisão. O adjetivo pública pode, não só significar algo ligado ao Poder Público, 

como também á coletividade ou ao público em geral”. (FILHO, 2013, p. 11) 

 A ideia de Administração Pública em sentido amplo, segundo Di Pietro (2008), 

abrange dois sentidos, um sendo subjetivo e o outro objetivo. O primeiro é composto 

pelos órgãos públicos e órgãos administrativos e o segundo, é entendido como 

função política e administrativa. 

  Nesse sentindo, a autora ainda define a Administração Pública em sentido 

objetivo,  como “as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes 

incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas”. (DI PIETRO, 

2008, p.55)  

Ainda, a Administração Pública pode ser definida de acordo com Silva (2001, 

apud Castro, 2011, p. 18) como “o conjunto de meios institucionais, materiais, 

financeiros e humanos organizados e necessários para executar as decisões 

políticas.”  

Diante da visão de Castro (2011), esta definição simplória de Administração 

Pública, é em primeiro instante subordinada ao poder político, porém pode-se 

analisar como meio para alcançar fins definidos, ou seja, a Administração Pública 

sendo um conjunto de órgãos a serviço do poder político, na realização de 

operações e na execução de atividades administrativas. 

 

3.1.1 Estrutura da Administração Pública  

 

“A organização política administrativa brasileira compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e Municípios, todos com autonomia, de acordo com que 

estabelece o art. 18 da Constituição Federal” (PISCITELLI, 2010, p. 19) 

  A Administração Pública de acordo com o Decreto-Lei nº 200/67 em seu Art. 

4° define que compreende a organização da Administração Federal: 
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 I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados 
na estrutura administrativa da Presidência da República e dos 
Ministérios. 
 II - A Administração Indireta, que compreende as  seguintes  
categorias  de  entidades,  dotadas  de personalidade jurídica 
própria: 
 a) Autarquias; 
 b) Empresas Públicas; 
 c) Sociedades de Economia Mista. 
 d) fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987). 

 

Segundo Castro (2011), a Administração Direta abrange os três poderes, o 

Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo esses conjuntos de órgão integrados 

responsáveis pela condução da União, composto da seguinte forma: 

 Poder Legislativo: 
Federal – Senado Federal; Câmara de Deputados e Tribunal de 
Contas da União. 
Estadual – Assembleia Legislativa; Tribunal de Contas do estado e 
Conselho de Contas do Município; 
Municipal – Câmara de Vereadores; Tribunal de Contas. 

 Poder Executivo: 
Federal – Presidência da República e Ministérios; 
Estadual – Governadoria do Estado e Secretarias do Estado; 
Municipal – Prefeito e Secretarias Municipais e Departamentos 
auxiliares. 

 Poder Judiciário: 
Federal Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; 
Tribunais Regionais Federais; Tribunal Superior do Trabalho; 
Tribunal; Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar;  
Estadual Tribunal de Justiça. 
 

Portanto, de acordo com Decreto-Lei nº200/67, a Administração Pública 

Indireta compreende as entidades que se vinculam ao Ministério em cuja área de 

competência estiver enquadrada sua principal atividade.  

Embora o Decreto-Lei nº 200/67 seja aplicável obrigatoriamente, apenas a 

União, Di Pietro (2008, p. 59) afirma que 

 Não há dúvidas que seus conceitos, princípios que, com algumas 
ressalvas feitas pela doutrina, se incorporam aos Estados e 
Municípios, que admitem aquelas mesmas entidades como 
integrantes da Administração Indireta.  
 

De acordo com a Constituição Federal em seu art. 37 “A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.” 
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 3.1.2 Administração Pública Indireta 

 

A Administração Pública Indireta “corresponde à  organização administrativa 

das pessoas jurídicas vinculadas que são criadas pelo Estado para com ele 

comporem a administração pública, auxiliando-o no exercício da atividade 

administrativa”. (SILVA, 2011, p. 28) 

Para Castro (2011, p. 19) a estrutura da Administração Indireta foi “criada 

para dar maior eficiência à gestão governamental”, conforme definido pelo Art.5º do 

Decreto- Lei nº 200/67: 

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades 
típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio e  capital  exclusivo  da União  
ou  de  suas  entidades  da Administração  Indireta,  criada  por  lei  
para  desempenhar atividades  de  natureza  empresarial  que  o  
Governo  seja  levado  a  exercer,  por  motivos  de  conveniência  ou 
contingência administrativa, podendo tal entidade revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito. 
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para o 
exercício de atividade de natureza mercantil, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em 
sua maioria, à União ou à entidade da Administração Indireta.  
 II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o 
Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 
formas admitidas em direito 
  III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a 
exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade 
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 
União ou a entidade da Administração Indireta. (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 900, de 1969) 
  IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade  
jurídica de direito privado, sem  fins  lucrativos, criada em virtude de 
autorização  legislativa, para o desenvolvimento de atividades que 
não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com 
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos 
órgãos  de  direção,  e  funcionamento  custeado  por  recursos  da  
União  e  de  outras  fontes.  (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 
   § 1º No caso do inciso III, quando a atividade for  submetida  a  
regime  de monopólio  estatal,  a maioria acionária caberá apenas à 
União, em caráter permanente. 
  § 2º O Poder Executivo enquadrará as entidades da Administração 
Indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. 
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 § 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem 
personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes 
aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às 
fundações. 

 

 

3.1.3  Autarquias 

 

“A Administração Indireta é composta, no direito positivo brasileiro, pelas as 

autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia 

mista, e as empresas públicas.” ( DI PIETRO, 2008) 

Dessas entidades, as autarquias são segundo Castro (2011, p. 19) “entidades 

criadas por lei, caracterizadas por personalidade jurídica, patrimônio e receitas 

próprias”. 

Segundo Piscitelli (2010, p. 22) autarquia é definida como: 

 
Serviço autônomo, criados por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  

 
As autarquias possuem a capacidade de auto-administração, pois tem 

autonomia para a gestão financeira e administrativa, para desempenho de serviços 

públicos descentralizados, ou seja, uma atividade tipicamente exercida pelo Estado. 

Sua atuação é mediante o controle administrativo exercido nos limites da lei, sem 

possuir caráter econômico. (DI PIETRO, 2008) 

 De acordo com Silva (2011, p. 29) as autarquias podem ser classificadas em 

duas categorias: 

 Autarquias institucionais: são as que prestam serviço autônomo 

especializado; 

 Autarquias corporativas: são representadas por órgãos fiscalizadores 

de profissão como Conselho Regional de Contabilidade, Conselho 

Regional de Administradores, etc. 

Portanto, as autarquias podem atuar, de acordo com a estrutura da 

Administração Pública, ou seja, em âmbito Federal, Estadual e Municipal.  
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3.2  Patrimônio Público 

 

O conceito clássico de Patrimônio o define como “o conjunto de bens, direitos 

e obrigações de uma entidade”.  (SANTOS, 2006, p. 22) 

Segundo Kohama (2010, p. 176), por analogia, patrimônio público 

“compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda 

corrente, das entidades que compõem a Administração Pública”. 

A Lei 4.717 de 29 de Junho de 1965, em seu Art. 1º, §1º considera patrimônio 

público como os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico, pertencentes à União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, e 

entidades autárquicas, e sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 

38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 

fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 

empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas 

pelos cofres públicos. 

O Manual da Secretaria do Tesouro Nacional define o Patrimônio Público 

como: 
 

O conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou 
não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 
utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador e 
represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à 
prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por 
entidades do setor público e suas obrigações. 

 
 Para Silva (2011, p.122), o patrimônio, “visto como objeto da gestão 

patrimonial desempenhada pelos órgãos da administração é o conjunto de bens, 

valores, créditos e obrigações de conteúdo econômico avaliável em moeda que a 

Fazenda Publica possui e utiliza na execução de suas obrigações”.  

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm#art141§38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm#art141§38
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3.2.1 Bens Públicos 

 

De acordo com Art.98 do Código Civil “são públicos os bens do domínio 

nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros 

são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.  

  Sendo assim o referido código em seu art. 99 define como bens públicos:  

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 

praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada 
uma dessas entidades. 
 

 Segundo Filho (2013, p. 1139) com base no novo Código Civil, podemos 

então conceituar bens públicos como 

Todos aqueles que, de qualquer natureza e a qualquer título, 
pertençam às pessoas jurídicas de direito público, sejam elas 
federativas, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, sejam da Administração descentralizada, como 
autarquias, nestas incluindo fundações de direito público e as 
associações públicas. 

 

 Com base nos artigos 100 a 103 do Código Civil, os bens públicos possuem 

três características básicas, que são: Inalienabilidade dos bens de uso comum e de 

uso especial, alienabilidade dos bens dominicais e imprescritibilidade dos bens 

públicos. Conclui-se que os bens de uso comum e especial não podem ser 

alienados, oposto aos dominicais e todos os três tipos não podem ser prescritos.  

 Nas autarquias, segundo o artigo 17 da Lei nº. 8.666/93, para que possa 

ocorrer a alienação dos bens públicos, as seguintes condições devem ser atendidas: 

a) interesse público devidamente justificado; b) avaliação prévia; c) autorização 

legislativa; d) licitação na modalidade concorrência.  

 Quanto à destinação específica dos bens públicos, os de uso comum e 

especial a possuem, oposto aos bens dominicais. A ausência de destinação 

específica, segundo Rosa (p. 183-184) corresponde à desafetação. Logo, “se o bem 

está vinculado a uma finalidade pública qualquer, diz-se estar afetado; se não tiver 

tal vinculação, está desafetado.” (MAZZA, 2012, p. 544).  
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3.3 Contabilidade 

 

A Contabilidade é uma ciência alvo de conceituação por várias escolas, tais 

como o Personalismo, Contismo, o Aziendalismo e o Patrimonialismo, que defendem 

distintas correntes de pensamento, entretanto de acordo com (Kohama, 2010) 

dentre os mais importantes conceitos de contabilidade vale destacar o conceito de 

contabilidade de Vicenzo Masi: “Contabilidade é uma ciência que estuda o 

patrimônio a disposição das Aziendas”.  

 De acordo com Sá (2010, p.42) “a Contabilidade é a ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com a realidade, evidencias e 

comportamento dos mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais.”  

Para Crepaldi (2010, p. 2): 

 A contabilidade é um instrumento da função administrativa que tem 
como finalidade: 

 Controlar o patrimônio das entidades; 
 Apurar os resultados das entidades; 

 Prestar informação sobre o patrimônio e sobre o resultado das 
entidades aos diversos usuários da informação contábil. 

 

Os Princípios de Contabilidade constituem a doutrina, que estabelecem 

Base teórica que regulamenta os critérios a serem seguidos para 
elaboração das demonstrações contábeis e informações sobre a 
evolução do patrimônio e suas transformações ao longo do tempo, 
de tal forma que evidencie as transações que afetam a gestão 
patrimonial das entidades  (SILVA, 2011, p. 53). 
 

Portanto, os Princípios da Contabilidade devem ter a observância obrigatória 

no exercício da profissão para constituir condição de legitimidade das Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

Entretanto, a aplicação dos Princípios de Contabilidade acontecerá em 

situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus 

aspectos formais. 

Diante disto, a Resolução nº 1.282/2010 do CFC reforça a ideia de que os 

 Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e 
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos científico e profissional de 
nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais 
amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades.  
 

Sendo assim, de acordo com a resolução supracitada em seu Art. 3º são 

Princípios da Contabilidade: 
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Princípio da Entidade: 

“Art. 4º O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como 

objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se 
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição. 
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a 
recíproca não é verdadeira. “A soma ou agregação contábil de 
patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa 
unidade de natureza econômico-contábil.” 
 
O Princípio da Continuidade: 
“Art. 5º O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 
apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância”. 
 
Princípio da Oportunidade: 
“Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 

mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para 
produzir informações íntegras e tempestivas”. 
Parágrafo único. “A falta de integridade e tempestividade na 
produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a 
perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação 
entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.” 
 
 Princípio do Registro pelo Valor Original: 
“Art. 7º O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os 
componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transações, expressos em moeda nacional.” 
 
Princípio da Prudência: 
“Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor 
valor para os componentes do ATIVO e do maior para os do 
PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente 
válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem 
o patrimônio líquido.  
 
Principio da Competência: 
“Art. 9º O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que 
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.  
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a 
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 
correlatas. 
Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe o emprego de 
certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários 
às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que 
ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e 
despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade 
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ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais”. 
 

Diante do exposto, depreende-se que a Contabilidade tem por objetivo gerar 

informação para determinado processo decisório, seja ele por parte de usuários 

internos ou externos à entidade em questão. 

 

3.4 Contabilidade aplicada ao Setor Público  

 

A contabilidade no Brasil apresenta uma distinção entre Pública e Privada, 

onde cada uma delas possui leis, formação educacional e regras específicas para 

cada setor. (CASTRO, 2011). 

Diante do exposto, a Contabilidade Pública pode ser definida na visão de 

Araújo (2004, p. 31) como: 

Ramo da ciência contábil voltado para o registro, o controle e a 
demonstração dos fatos mensuráveis em moeda que afetam o 
patrimônio da União, dos Estados e dos Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações, ou seja, as entidades de direito 
público interno.  
 

Segundo (Kohama, 2010, p.25), a Contabilidade Pública é: 
 

Um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem por 
objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 
fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais das entidades de direito publico interno, ou seja, 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas 
autarquias. 
 

A Resolução do CFC n° 1.128/08 define que a Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público é “o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de 

informações, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis 

direcionados ao controle patrimonial de entidades do Setor Público”. 

As características da Contabilidade Pública, dentre as principais podemos 

destacar: 

 Sua área de atuação compreende os três níveis de governo: 
federal, estadual e municipal; 
 Tem por fim selecionar, estudar, registrar, interpretar, orientar, 
controlar, resumir e demonstrar os fatos que afetam o patrimônio da 
estatal; 

 Seu objeto de estudo é a gestão do patrimônio das entidades 
públicas quanto aos aspectos contábil, orçamentário, patrimonial, 
financeiro e de resultado. 
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 Constitui um importante instrumento de planejamento e 
controle da gestão governamental; 

 No Brasil, suas normas estão definidas na Lei nº 4.320/64. 

Portanto, a Contabilidade Aplicada ao Setor dentre a sua área de atuação, 

finalidade, tendo como objeto o patrimônio público das entidades, constitui-se de um 

importante instrumento de planejamento e controle para a gestão governamental. 

 

3.4.1 Objetivo  

 

O objetivo da Contabilidade de um modo geral é, “escriturar os fatos 

patrimoniais, auxiliar o planejamento e o controle, bem como a tomada de decisão” 

(ARAÚJO, 2004, p. 50). 

No entendimento de Silva (2011, p. 11) a Contabilidade 

 Opera como um sistema integrador dos registros orçamentários, 
econômicos, financeiros e patrimoniais, com o objetivo de evidenciar 
todas as movimentações do patrimônio público e identificar os 
responsáveis por tais movimentações com vista a prestação de 
contas que todo agente público deve apresentar, pelo menos, ao final 

de cada exercício. 

De acordo com a resolução do CFC nº 1.128/08 que aprova a NBC T 16.1, 

sobre a conceituação, objeto e campo de aplicação, define que o objetivo da 

Contabilidade aplicada ao Setor Público 

É fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados 
e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e 
física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, 
em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação 
de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do 
controle social. 
 

Sendo assim a Contabilidade aplicada ao setor publico diante da função 

social deve “refletir, sistematicamente, o ciclo da administração pública para 

evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e 

à instrumentalização do controle social.” (NBC T 16.1, item 6). 
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3.4.2 Campo de atuação  

 

O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange 

todas as entidades do Setor Público, de acordo com a NBC T 16.1. 

Para Silva (2011) o campo de atuação pode ser classificado como a 

organização político-administrativa e as especializações. 

A organização politica-administrativa que é entendida como a organização 

político administrativa da republica Federativa, sendo compreendida pela União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos com autonomia de acordo com a 

esfera que pertence. Portanto cabe: 

 Federal - a que trata do registro dos atos fatos que afetam o patrimônio 

definido constitucionalmente como sendo da União; 

 Estadual - a que trata do registro do patrimônio e sua mutações, 

quando definido como sendo dos Estados; 

 Municipal - cuida do registro do patrimônio definido como municipal. 

Quanto às especializações da Contabilidade Pública, sua composição é 

abrangida pela Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patrimonial; 

Contabilidade de Custos, Contabilidade Rural e a Contabilidade Gerencial. 

Então, a Contabilidade atua em todas as esferas da organização 

administrativa da República Federativa, bem como atua em um amplo campo de 

suas especializações. 

 

3.4.3 Legislação 

  

As normas que regem a Contabilidade Pública no Brasil estão definidas 

principalmente pela Lei Federal 4.320/64. Segundo Araújo (2004, p. 32): 

Esse instrumento normativo deve permitir o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da composição do 
patrimonial, a determinação de custos industriais, o levantamento 
dos balanços gerais, a análise e interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros. 
 

Em seu Art. 1º, esta Lei “institui normas gerais de direito financeiro, para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra 

b, da Constituição Federal.” (Lei 4.320/64, 1964). 
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A referida Lei, em seu Capitulo III, vem tratar sobre a Contabilidade 

Patrimonial e Industrial, conforme descrito abaixo: 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter 
permanente, com indicação dos elementos necessários para a 
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e administração.  
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis 
e imóveis. 
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por 
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os 
elementos da escrituração sintética na contabilidade. 
 

 Sendo, portanto, a Lei nº4320/64, a lei norteadora da Contabilidade Pública 

no Brasil. 

 

3.5 Evolução da Contabilidade Pública 

 

            

3.5.1 Lei 4.320/64 

 

A Contabilidade Pública sofreu algumas mudanças, uma delas , foi criação a 

Lei 4.320/64 que segundo Castro (2011, p.106), “a Lei nº 4.320/64 tratou das 

informações em quatro dimensões: orçamentária, financeira, patrimonial e 

compensação (atos potenciais). Porém, a Lei priorizou a visão orçamentária em 

todas as demonstrações contábeis”. 

Para Silva (2011, p.58), “a Lei 4.320/64 veio para estabelecer que as 

despesas obedeceriam o orçamento plurianual de investimentos, mantendo a 

proibição para estorno de verbas, concessão de créditos ilimitados e abertura, sem 

autorização de legislativa, dentre outros conforme estava previsto nas regras de 

créditos adicionais da Lei.” 

 

3.5.2 Sistema Integrado da Administração Financeira  

 

O SIAFI teve sua implementação devido ao fato de que, “até o exercício de 

1986, o Governo Federal enfrentava uma série de problemas de natureza 

administrativa que impedia a adequada gestão dos recursos públicos.” (SILVA, 

2011, p.76). Entretanto, em 1987, a sua criação foi considerada importante 
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instrumento para o acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e contábil do Governo Federal.  

O Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal, o 

SIAFI, de acordo Mota (2009, p. 195) é: 

O sistema de teleinformática que processa a execução orçamentária,  

financeira, patrimonial e contábil dos órgãos e entidades da administração 

federal, com a utilização de técnicas eletrônicas de tratamento de dados,  

objetivando minimizar custos e proporcionando maior eficiência e eficácia à 

gestão dos recursos alocados no Orçamento Geral da União.  

Os principais objetivos do SIAFI, de acordo com STN são: 

a) prover mecanismos adequados ao controle diário da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da Administração 
Pública; 
 
b) fornecer meios para agilizar a programação financeira,otimizando 
a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, através da unificação 
dos recursos de caixa do Governo Federal; 
c) permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva 
de informações gerenciais destinadas a todos os níveis da 
Administração Pública; 
d) padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos 
recursos públicos, sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade, 
uma vez que ele permanece sob total controle do ordenador de 
despesa de cada unidade gestora; 
e) permitir o registro contábil dos balancetes dos estados e 
municípios e de suas supervisionadas; 
f) permitir o controle da dívida interna e externa, bem como o das 
transferências negociadas; 
g) integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo 
Federal; 
 
h) permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos 
públicos;  
i) proporcionar a transparência dos gastos do Governo Federal.  
 

Sendo assim, o SIAFI representou um enorme avanço à Contabilidade 

Pública, e sua performance ultrapassou o cenário nacional, despertando assim a  

atenção de vários países da América Latina e da Europa, que cada vez mais 

buscam informações na Secretaria Nacional do Tesouro, afim de, conhecer  a 

tecnologia e absorver a experiência adquirida. (MOTA, 2009).  

Para Craveiro e Albuquerque (apud Nascimento, 2008) a criação do SIAFI 

veio garantir que haja segurança na execução dos lançamentos, tornando 

documentos hábeis, situações, credores, classificações e retenções em critério de 

execução, trazendo uma conformidade diária, de suporte documental, contábil e de 

operações. 
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Ainda podemos destacar inúmeras vantagens do SIAFI que o distinguem de 

outros sistemas em uso no âmbito do Governo Federal: 

 Sistema disponível 100% do tempo e on-line; 
 Sistema centralizado, o que permite a padronização de 
métodos e rotinas de trabalho; 

 Interligação em todo o território nacional; 

 Utilização por todos os órgãos da Administração Direta 
(poderes Executivo, Legislativo e Judiciário); 

 Utilização por grande parte da Administração Indireta; e 

  Integração periódica dos saldos contábeis das entidades que 
ainda não utilizam o SIAFI, para efeito de consolidação das 
informações econômico-financeiras do Governo Federal - à exceção 
das Sociedades de Economia Mista, que têm registrada apenas a 
participação acionária do Governo - e para proporcionar 
transparência sobre o total dos recursos movimentados. 
 

A estrutura do SIAFI é um sistema de informações centralizado em Brasília, 

ligado por teleprocessamento aos Órgãos do Governo Federal distribuídos no País e 

no exterior. Essa ligação, que é feita pela rede de telecomunicações do SERPRO e 

também pela conexão a outras inúmeras redes externas, é que garante o acesso ao 

sistema às quase 17.874 Unidades Gestoras ativas no SIAFI. 

Atualmente o sistema está organizado através de 21 subsistemas conforme a 

figura abaixo: 

 

Figura 1: Organização da Estrutura do SIAFI 

 
Fonte: Secretária do Tesouro Nacional (2014) 

 

 
 

Portanto, para Mota (2009, p. 197), o SIAFI proporciona: 
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Padronização de procedimentos financeiros, orçamentários e 
patrimoniais e contábeis; unificação dos recursos financeiros 
funcionando como uma espécie de sistema informatizado de banco 
que operacionaliza a movimentação de grande parte dos recursos do 
Tesouro Nacional; e a automatização da escrituração, aproximando e 
integrando á contabilidade a diversos sistemas de gestão 
governamental. 
 

O SIAFI é de suma importância para Contabilidade Pública, visto seu poder 

de integração das informações contábeis, juntamente com a criação do SIAFEM, um 

sistema customizado para atender estados e municípios com finalidade de gestão da 

execução financeira e contábil, portanto, a integração desses sistemas busca 

promover a padronização de todos os relatórios exigidos pela legislação. 

O STN editou a macrofunção 02.03.30 do SIAFI. Essa macrofunção tem a 

função de orientar sobre o procedimento de reavaliação, redução a valor 

recuperável, depreciação, amortização e exaustão na administração direta da União, 

suas autarquias e fundações. 

Segundo a referida macrofunção, o trabalho de adequação de valor dos ativos  

 É complexo, demandando tempo e recursos humanos, 
principalmente para aquisições realizadas em exercícios anteriores, 
e, por isso, não necessita ser realizado imediatamente, e sim 
gradativamente, de acordo com as possibilidades de cada órgão, 
respeitando cronograma indicado nesta macrofunção. 
 

O STN esclarece que a entidade deve seguir a tabela de vida útil da 

macrofunção, bem como o valor residual, com exceção de ativos que 

possuam características muito singulares. Esta tabela se encontra anexada 

ao presente trabalho. 

 

3.5.3 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

No ano de 2000, foi criada a lei de Responsabilidade Fiscal Lei nº 101, que 

instituiu mecanismos que visam o equilíbrio das contas públicas. Seu foco, 

diferentemente da Lei 4.320/64, é financeiro. Neste quesito, pode haver três focos. 

Segundo Castro (2011, p. 112) são eles: 

 Foco patrimonial – adotado pela Contabilidade, como ciência, 
que visa fornecer as informações dos fatos que alteram o Patrimônio 
das entidades; 

 Foco orçamentário – adotado pela Contabilidade Pública para 
os fatos que alterem a posição do patrimônio, quantitativa e 
qualitativamente com base nas ações do orçamento; 
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 Foco financeiro – adotado pela LRF, para demonstrar os fatos 
que afetam ou alteram os limites fiscais. 
 

Segundo o § 1º do art. 1º da LC nº 101/2000, a responsabilidade na Gestão 

Pública fiscal pressupõe: 

A ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas publicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renuncia de receitas, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outros, dividas consolidada e mobiliária, 
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantias e inscrição em restos a pagar. 
 

Conclui-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de suma importância para 

a Contabilidade Pública, pois está intimamente ligada aos conceitos de 

planejamento, controle e transparência. 

 

3.5.4 Convergência às Normas Internacionais 

 

A Contabilidade Pública vivencia o processo de convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade. Este processo abrange as esferas Federal, 

Estadual e Municipal.  

Anteriormente à convergência, o enfoque da Contabilidade Pública estava na 

execução orçamentária, visando apenas o controle na execução orçamentária. 

Atualmente, está direcionando ao patrimônio, inclusive, com a substituição do 

regime de Caixa pelo regime de Competência. 

 O marco inicial da convergência é a Portaria nº 184, de 25 de agosto de 

2008, do STN, que estabeleceu as diretrizes a serem observadas pelos entes 

púbicos quanto aos procedimentos, às práticas, à elaboração e à divulgação das 

demonstrações contábeis. 

Nesse sentido Castro (2010, p. 107) ressalta aspectos positivos dessas 
mudanças: 

 Uniformidade de procedimentos contábeis nos aspectos 
patrimoniais entre o setor público e o setor privado; 

 Aderência aos conceitos e regras internacionais; 

 Aprimoramento e aprofundamento nos conceitos e nas técnicas 
específicas de cada área: aspectos patrimoniais aderentes à ciência 
contábil, aspectos orçamentários aderentes aos aspectos 
econômicos e aspectos financeiros aderentes às regras fiscais; 
 Plano de Contas Único para as três esferas de governo: 
Federal, Estaduais, DF e Municipais; 
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 Ganhos de escala com economicidade e padronização de 
procedimentos nos sistemas informatizados para as empresas que 
atendem Municípios de Estados diferentes; 

 Ganhos de governabilidade e economicidade para os gestores 
que contratam sistemas informatizados de contabilidade pela 
concorrência entre eles e menor risco do gestor que resolver trocar 
de fornecedor; 
 Melhoria no ensino da Contabilidade Pública pela padronização 

dos conceitos patrimoniais; e 

 Aprofundamento nas questões conceituais nos concursos 

públicos em matéria de Contabilidade. 

 Ainda segundo o autor “no processo de mudanças, a Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público segue as mesmas regras que a Contabilidade Aplicada ao Setor 

Privado na qual já vem sendo utilizado, dando enfoque ao patrimônio, mantendo 

ainda algumas particularidades do orçamento que dita a Lei 4.320/64 e a LRF com 

seu foco financeiro.” 

De acordo com (Castro, 2011, p. 128) em 21 de novembro de 2008, foram 

tornadas públicas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(NBCASP) através das seguintes Resoluções: 

1.128/08 – NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de 
Aplicação; 
1.129/08 – NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis; 
1.130/08 – NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumento sob o 
Enfoque Contábil; 
1.131/08 – NBC T 16.4 – Transações no Setor Público; 
1.132/08 – NBC T 16.5 – Registro Contábil; 
1.133/08 – NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis; 
1.134/08 – NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações 
Contábeis; 
1.135/08 – NBC T 16.8 – Controle Interno; 
1.136/08 – NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão; 
1.137/08 – NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e 
Passivos 
 
 

 

3.6 Aspectos contábeis do patrimônio público  

 

 “Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas a uma 

pessoa física ou jurídica”. (SILVA, 2011, p. 121) 

 A Resolução do CFC nº1. 131/08 que aprova a NBC T 16.4, das transações 

no Setor Público, o patrimônio público com suas características e os seus reflexos 

nas transações no setor público podem ser classificadas nas seguintes naturezas:  

(a) econômico-financeira – corresponde às transações originadas de 
fatos que afetam o patrimônio público, em decorrência, ou não, da 
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execução de orçamento, podendo provocar alterações qualitativas ou 
quantitativas, efetivas ou potenciais;  
(b) administrativa – corresponde às transações que não afetam o 
patrimônio público, originadas de atos administrativos, com o objetivo 
de dar cumprimento às metas programadas e manter em 
funcionamento as atividades da entidade do setor público.  
Sendo, portanto, os bens e direitos a parte positiva que corresponde 
ao ativo, e as obrigações como a parte negativa, representando o 
passivo, ou seja, a parte em que a entidade tem suas obrigações a 
pagar.  

 

O patrimônio pode ser estudado diante dos seus aspectos quali tativos ou 

quantitativo, visto que, para Silva (2004, apud, Mota, 2009, p. 272)  

O patrimônio é entendido como complexo de bens e meios 
econômicos, heterogênios, coordenados, que, em um determina 
momento, encontram-se a disposição da entidade, para que esta 
realize seus fins, sendo evidenciado quanto às suas origens e quanto 
à forma de pela qual estão aplicados os recursos, considerando seus 
atributos funcionais. 
 

 Assim, sob o aspecto qualitativo, o patrimônio deve ser apreciado, do tange a 

“sua qualidade funcional, isto é, as formas de composição qualitativa que podem 

adquirir na instituição, procurando estabelecer a composição que melhor concorra 

para alcançar seus fins com a máxima economicidade e produtividade”. (SILVA, 

2011, p. 123). 

 O patrimônio sob aspecto quantitativo, “é conceituado como fundo de valores 

á disposição da entidade em determinado momento. Portanto os bens devem ser 

avaliados com a mesma unidade de medida, que deve parece expresso em moeda.” 

(MOTA, 2009, p. 273)  

 

3.6.1 Variações Patrimoniais 

 

“As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos 

elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter 

compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.” (NBC T 16.4) 

     As variações patrimoniais podem ser classificadas de acordo com dois critérios: 

 Variações ativas (aumentativas), quando se tratar de alterações 
quantitativas originadas de aumento de valores de ativos (bens e 
direitos) ou de diminuição de valores do passivo; e 

 Variações passivas (diminutivas), quando tratar de alterações 
quantitativas originadas de diminuição de valores dos ativos 
(bens e direitos) ou de aumento de valores dos passivos 

(obrigações). 
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Sendo assim, as variações patrimoniais podem ser representadas da seguinte 

forma: 

Figura 2: Aspectos das Variações Patrimoniais  

 
Fonte: MCASP (2012, p. 18) 

 

3.6.2 Classificação do patrimônio público sob o enfoque contábil  

 

   O patrimônio público de acordo com a NBC T 16.2 é estruturado em três 

grupos:  

(a) Ativos são recursos controlados pela entidade como  resultado de 
eventos passados e do qual se espera que  resultem para a entidade 

benefícios econômicos  futuros ou potencial de serviços;  

(b) Passivos são obrigações presentes  da  entidade,  derivadas  de  
eventos  passados,  cujos pagamentos se esperam que resultem 
para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviços;  

(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade 
depois de deduzido todos seus passivos. (Redação dada pela 

Resolução CFC nº. 1.268/09). 

  Em relação à classificação dos elementos patrimoniais, considera a  

segregação  em  “circulante”  e  “não circulante”, com base em seus atributos de 

conversibilidade e exigibilidade.  

Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem 
a um dos seguintes critérios:  
(a) estarem disponíveis para realização imediata;  
(b) tiverem a expectativa de realização até o término do exercício 
seguinte.  
Os demais ativos devem ser classificados como não circulante.  
Os passivos devem ser classificados como circulante quando 
satisfizerem a um dos seguintes critérios:  
(a) corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte;  
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(b) corresponderem a valores de terceiros ou retenções em nome 
deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, 
independentemente do prazo de exigibilidade.  
 

  Sendo, portanto, os demais passivos classificados como não circulante. 

 

3.6.3 Material Permanente 

 

“O patrimônio deve ser entendido como sendo o conjunto de bens  móveis, 

também denominados, materiais permanentes.” (ALVES, 2012, p.10). 

De acordo com a Portaria do STN nº 448 de setembro de 2002, afim de, 

desenvolver mecanismos que assegurem, de forma homogênea, a apropriação 

contábil, procurando detalhar a natureza da despesa, com a finalidade de auxiliar em 

nível de execução a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios  em seu art. 

2º  estabelece que: 

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e 
da definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade 
física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos; 
II - Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, 
não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a dois anos. 
Art. 3º - Na classificação da despesa serão adotados os seguintes 
parâmetros excludentes, tomados em conjunto, para a identificação 
do material permanente: 
I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem 
reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de 
dois anos; 
II - Fragilidade – material cuja estrutura esteja sujeita a modificação, 
por ser  
radiço ou deformável, caracterizando-se pela  irrecuperabilidade e/ou 
perda de identidade;  
III - Perecibilidade – material sujeito a modificações  (químicas ou  
físicas) ou  
e deteriora ou perde sua característica normal de uso;  
IV - Incorporabilidade  -  quando  destinado  à  incorporação  a  outro  
bem,  não pode  ser retirado sem prejuízo das características do 
principal;  
V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de 

transformação.  

Portanto, é importante destacar que a classificação do bem, para efeito de 

sua inclusão no sistema de controle patrimonial, deve ser coerente com a adotada 

no respectivo processo de aquisição. (ALVES, 2012, p. 35) 

 

 3.7 Manual de contabilidade aplicado ao setor público  
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O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) segundo o 

STN “visa colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além 

de contribuir para resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o 

patrimônio.” E completa: 

O Manual, de observância obrigatória para todos os entes da 
Federação, é alinhado às diretrizes das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) e das Normas 
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) 
e está de acordo com a legislação que dá embasamento à 
contabilidade patrimonial no setor público e à normatização da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público por parte da Secretaria do 
Tesouro Nacional e do Conselho Federal de Contabilidade.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Este manual encontra-se divido da seguinte forma: 

Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários 
Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos 
Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público 

 

  3.8 Ativo imobilizado 

 

“Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos 

futuros ou potencial de serviços”. (MCASP, 2012 p. 11).  

No entanto, o Ativo segundo Silva (2011, p. 83), pode estar relacionado a 

entidades sem finalidade lucrativa, onde o 

benefício econômico futuro é utilizado para fornecer aos cidadãos os  

bens ou serviços de que necessita ou deseja e que podem não 

resultar em fluxos financeiros positivos para a organização. 

 O Ativo Imobilizado,  de acordo com o MCASP “é o  item tangível que é 

mantido para o uso na produção ou  fornecimento de  bens  ou  serviços,  ou  para  

fins  administrativos,  inclusive  os  decorrentes  de  operações  que transfiram para 

a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens.”   

 As normas aplicadas ao setor público que tratam sobre o Ativo Imobilizado 

são a NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e a NBC T 16.10 – 

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.  
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A NBC TSP 17 o define como “item tangível que: (a) é mantido para o uso na 

produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a terceiros, ou 

para fins administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período.” E ainda, 

conceitua: 

Valor contábil (para o propósito desta Norma) é o valor pelo qual um 
ativo é contabilizado após a dedução de qualquer depreciação 
acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável. 
Classe de ativo imobilizado significa um agrupamento de ativos de 
natureza ou função similares nas operações da entidade que é 
mostrada como um único item para fins de divulgação nas 
demonstrações contábeis.  
Valor depreciável é o custo de um ativo, ou outra base que substitua 
seu custo nas demonstrações contábeis, menos seu valor residual. 
Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de ativos 
durante sua vida útil.  
Valor específico da entidade (valor em uso) é o valor presente dos 
fluxos de caixa que a entidade espera (i) obter com o uso contínuo 
de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou (ii) incorrer 
para a liquidação de um passivo. 
Redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa é o valor da 
perda pelo qual o valor contábil de um ativo (ou unidade) gerador de 
caixa excede seu valor recuperável. 
Redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa é o valor 
da perda pelo qual o valor contábil de um ativo (ou unidade) não 
gerador de caixa excede seu montante recuperável de serviço. 
Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos 
de venda de um ativo e seu valor em uso. 
Valor recuperável de serviços é o maior valor entre o valor justo de 
um ativo não gerador de caixa menos os custos de venda e seu valor 
em uso. 
Valor residual de ativo é o valor estimado que a entidade obteria com 
a venda do ativo, após deduzir os custos estimados de venda, caso o 
ativo já tivesse a idade, a condição e o tempo de uso esperados para 
o fim de sua vida útil. 

 
 

 

3.8.1 Depreciação 

 

“A depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou 

perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.” (NBC T 16.9) 

Então em função desses fatores de acordo com o MCASP em sua parte II 
(p.79) 

Faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos 
ao resultado do período, através da depreciação, atendendo o 
princípio da competência. Assim, é importante verificar que o 
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reconhecimento da depreciação encontra-se vinculado à 
identificação das circunstâncias que determinem o seu registro, de 
forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através 
de uma variação patrimonial diminutiva.  
 

É necessário para iniciar-se a depreciação necessária que a base monetária 

inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.    

Quanto aos métodos para cálculo da depreciação, a Contabilidade Pública 

pode vir a empregar os seguintes métodos: Quotas constantes, soma dos dígitos 

dos anos e unidades produzidas. 

O primeiro consiste na fórmula: 

 

 

ou 

 

 

 

A fim de melhorar o entendimento, o quadro a seguir exemplifica o método 

das cotas constantes: 

 

Quadro 1 Método das Cotas Constantes  

a Valor Orginal 9.000,00R$  

b Valor residual 1.500,00R$  

c = a-b Valor depreciável 7.500,00R$  

d Tempo de vida útil 10,00R$        anos

e Depreciação anual 750,00R$      ao ano

 Modelo de Cálculos

 
Fonte: Cardoso (2011, p. 53) 

 

Depreciação = (Custo – valor residual) / Tempo de vida útil 

 

Depreciação = (Custo – valor residual) x Taxa de depreciação 
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Figura 3: Gráfico da depreciação por método das constantes  
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Fonte: Cardoso (2011, p. 54) 

 
 

No método da soma dos dígitos dos anos, somam-se os algarismos que 

compõem o número de anos de vida útil do bem. A depreciação de cada ano é uma 

fração em que o denominador é a soma dos algarismos, e o numerador é, para o 

primeiro ano (n), para o segundo (n-1), e assim por diante, em que n= número de 

anos de vida útil. 

Tabela 1: Método da soma dos dígitos  

 
Fonte: MCASP (2012, p.84) 

 

O método das unidades produzidas ou também chamado de método do 

beneficio gerado expressa a seguinte fórmula:  

 

 

 Portanto, esse método de depreciação, é proporcional à produção. De 

maneira que no decorrer do tempo as depreciações anuais não serão constantes, 

mas sim, proporcionais a variação da produção, conforme exemplo: 

 

 
 

  Depreciação = Valor depreciável/ capacidade produtiva total X produção anual efetiva 
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Quadro 2 Método de depreciação unidades produzidas  

a Valor Orginal 9.000,00R$       

b Valor residual 1.500,00R$       

c = a-b Valor depreciável 7.500,00R$       

d Capacidade produtiva 100.000,00R$   unidades

e Produção anual efetiva

x1 5.000 unidades

x2 8.700 unidades

x3 6.500 unidades

x4 7.000 unidades

x5 8.100 unidades

x6 14.500 unidades

x7 10.200 unidades

x8 13.000 unidades

x9 15.000 unidades

x10 12.000 unidades

f Depreciação anual

x1 375,00R$                            ano

x2 652,50R$                            ano

x3 487,50R$                            ano

x4 525,00R$                            ano

x5 607,50R$                            ano

x6 1.087,50R$                         ano

x7 765,00R$                            ano

x8 975,00R$                            ano

x9 1.125,00R$                         ano

x10 900,00R$                            ano

Total 7.500,00R$                         

 Modelo de Cálculos

 
Fonte: Cardoso (2011, p.55) 

 

Figura 4: Gráfico de unidades produzidas  
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Fonte: Cardoso (2011, p. 56) 
 

Para Cardoso (2011), embora esse método seja o que melhor permite 

confrontar as despesas associadas ao consumo do imobilizado com benefícios por 

ele gerados, não é mais difundido, talvez por ser difícil estimar a produção total 

esperada. 

Segundo o MCASP em sua parte II: 
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a variação patrimonial diminutiva de  depreciação  de  cada  período  
deve  ser  reconhecida  no resultado patrimonial em contrapartida a 
uma conta retificadora do ativo. Entretanto, por vezes, os benefícios 
econômicos futuros ou potenciais de serviços incorporados no ativo 
são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses casos, a 
depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluída 

no  seu valor  contábil. 

Então, as figuras a seguir ilustram o impacto da variação patrimonial 

diminutiva da depreciação nas demonstrações contábeis. 

Figura 5: Impacto da variação patrimonial diminutiva da depreciação nas demonstrações contábeis  

 
Fonte: MCASP (2012, p. 82) 

 
 

 
Figura 6: Impacto da variação patrimonial diminutiva da depreciação nas demonstrações contábeis  

 
Fonte: MCASP (2012, p. 82) 
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Figura 7: Impacto da variação patrimonial diminutiva da depreciação nas demonstrações contábeis  

  
Fonte: MCASP (2012, p. 82) 

 

 

Segundo a NBC T 16.9 – depreciação, amortização, e exaustão, não estão 

sujeitos ao regime de depreciação: 

(a) bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, 
antigüidades, documentos, bens com interesse histórico, bens 
integrados em coleções, entre outros; 
(b) bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos 
públicos, considerados  
tecnicamente, de vida útil indeterminada; 
(c) animais que se destinam à exposição e à preservação; 
(d) terrenos rurais e urbanos. 

 

3.8.2 O plano de contas 

 

Segue o Plano de Contas do Ativo Imobilizado, conforme a Portaria do STN nº 

634/2013, com a obrigatoriedade até o final do exercício de 2014, entretanto, 

admitindo-se o procedimento "de-para" até o final do exercício, de forma a iniciar 

o exercício de 2015 com as rotinas contábeis adaptadas ao PCASP. Essa é a 

versão resumida, em anexo segue o Plano de Contas Estendido. 
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Tabela 2: Plano de Contas Resumido Aplicado ao Setor Público  

CONTA TÍTULO FUNÇÃO 

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 

1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS 

Compreende o valor da aquisição ou incorporaçã o de bens 
corpóreos, que tem existência material e que podem ser 
transportados por movimento próprio ou removidos por forca 

alheia sem alteração da substancia ou da destinação economico-
social, que constituam meio para a produção de outros bens ou 
serviços. 

1.2.3.1.1.00.00 
BENS MÓVEIS- 

CONSOLIDAÇÃO  

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corpóreos, que tem existência material e que podem ser 

transportados por movimento próprio ou removidos por forca 
alheia sem alteração da substancia ou da destinação economico-
social, que constituam meio para a produção de outros bens ou 

serviços. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS). 

1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 

Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens 
vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição 
ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja 

explorando comercialmente. 

1.2.3.2.1.00.00 
BENS IMOVEIS- 

CONSOLIDAÇÃO  

Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens 

vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição 
ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja 
explorando comercialmente. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consoli dados do orçamento fiscal e 

da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.8.0.00.00 

(-) DEPRECIAÇÃO, 
EXAUSTÃO E 

AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS 

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
imobilizado devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, bem como a perda do valor, decorrente de sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 

florestais ou bens aplicados nessa exploração e a perda do valor do 
capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial 
ou comercial  e quaisquer outros com existência ou exercício de 
duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo 

legal ou contratualmente limitado. 
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1.2.3.8.1.00.00 

(-) DEPRECIAÇÃO, 
EXAUSTÃO E 

AMORTIZAÇÃO 

ACUMULADAS – 
CONSOLIDAÇÃO  

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
imobilizado devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência, bem como a perda do valor, decorrente de sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 
florestais ou bens aplicados nessa exploração e a perda do valor do 
capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial 

ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de 
duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo 
legal ou contratualmente limitado. Compreende os saldos que não 

serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.8.1.01.00 
(-) DEPRECIAÇÃO 

ACUMULADA – BENS 
MÓVEIS 

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da 
natureza ou obsolescência. 

1.2.3.8.1.02.00 

(-) DEPRECIAÇÃO 

ACUMULADA – BENS 
IMÓVEIS 

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 

imobilizado, bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da 
natureza ou obsolescência. 

1.2.3.9.0.00.00 
(-) REDUÇÃO AO VALOR 

RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO 

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável do 
imobilizado, quando esse for inferior ao valor liquido contábil. 

1.2.3.9.1.00.00 

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO – 
CONSOLIDAÇÃO  

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável do 

imobilizado, quando esse for inferior ao valor liquido contábil. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS). 

1.2.3.9.1.01.00 

(-) REDUÇÃO AO VALOR 

RECUPERÁVEL DE 
IMOBILIZADO - BENS 

MOVEIS 

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável de bens 
moveis, quando esse for inferior ao valor liquido contábil. 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (2013)  

 
 

Portanto, o Ativo Imobilizado composto por dois grandes grupos: os Bens 

Móveis e os Bens Imóveis com seus respectivos subgrupos. 

 

3.8.3 Redução ao valor recuperável de ativos 

 

Segundo a NBC TSP 17, na formação do valor contábil do Ativo Imobilizado, 

são atribuídos os seguintes itens: 
 

(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e 
tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os 
descontos comerciais e abatimentos; 
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no 
local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar 
da forma pretendida pela administração; 
(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do 
item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. 
Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre 
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quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante 
determinado período para finalidades diferentes da produção de 
estoque durante esse período. 
 

Não compõe o custo do Ativo Imobilizado: 
 

(a) custos de abertura de nova instalação; 
(b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço 
(incluindo propaganda e atividades promocionais); 
(c) custos da transferência das atividades para novo local ou para 
nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento); e 
(d) custos administrativos e outros custos indiretos. 

 
O CPC 01 (Redução ao Valor Recuperável de Ativos) afirma que um ativo 

está desvalorizado quando seu valor contábil excede o seu valor recuperável, deve-

se, então, efetuar a redução ao valor recuperável, por meio da conta credora “perdas 

estimadas por redução ao valor recuperável”. Esta perda deve ser reconhecida 

diretamente no resultado. 

 O valor recuperável de um ativo é o maior valor entre o valor líquido de venda 

do ativo e o valor em uso desse ativo, este, por sua vez, é o valor presente dos 

fluxos de caixa futuros esperados do ativo. Realiza-se, assim, o teste de Impairment. 

 

3.8.4 Reavaliação de ativos 

 

A Reavaliação consiste “na adoção do valor de mercado ou de consenso 

entre as partes para os bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido 

contábil”. (Resolução CFC nº 1.137/2008)  

A Contabilidade aplicada ao Setor Público tem a reavaliação de ativos por sua 

aliada, uma vez que, nas demonstrações dos órgãos públicos, muitos ativos estão 

registrados a um valor, quando na verdade, possuem valores irrisórios. 

 As reavaliações devem ser feitas utilizando-se o valor justo ou o 
valor de mercado na data de encerramento do Balanço Patrimonial, 
pelo menos: 
(a) anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de 
mercado variarem significativamente em relação aos valores 
anteriormente registrados; 
(b) a cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas. 
(NBC T 16.10, 2008) 

 

 Segundo a NBC TSP 17, “a reavaliação deve ser realizada com suficiente 

regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não difira materialmente 
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daquele que seria determinado usando-se seu valor justo na data das 

demonstrações contábeis.” Nos itens  54 e 55, respectivamente, elucida que 

 54. Se um item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a classe do 
ativo imobilizado à qual pertence esse ativo deve ser reavaliada e 
que se o valor contábil de uma classe do ativo aumentar em virtude 
de reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente à 
conta de reserva de reavaliação. No entanto, o aumento deve ser 
reconhecido no resultado quando se tratar da reversão de 
decréscimo por reavaliação do mesmo ativo anteriormente 
reconhecido no resultado.  
55. Se o valor contábil de uma classe do ativo diminuir em virtude de 
reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado. No 
entanto, se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do 
ativo deve ser debitada diretamente à reserva de reavaliação até o 
limite de qualquer saldo existente na reserva de reavaliação referente 
àquela classe de ativo. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia adotada para alcançar os objetivos expostos, será constituída 

da revisão da bibliografia, pois “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (Gil, 

2001, p. 48) para o levantamento de dados acerca do Ativo Imobilizado, partindo da 

Estrutura da Administração Pública, o Patrimônio Público, a Contabilidade e a 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público até os aspectos contábeis do Ativo 

Imobilizado aplicados ao Setor Público. 

A abordagem utilizada é qualitativa. De acordo com Richardson (1999, p. 80), 

“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Portanto, fez-se o uso do questionário como instrumento de pesquisa, porém 

sem intenções estatísticas, apenas para fins de levantamento de dados sobre a 

implementação das novas exigências da Contabilidade aplicada ao Setor Público.  

Concomitantemente foi feita uma entrevista não estruturada, a fim de explorar mais 

amplamente as questões abordadas. Para Marconi e Lakatos (2002) a entrevista 

não estruturada consiste onde “perguntas são abertas e podem ser respondidas em 

um ambiente informal. Essa técnica procura saber como e porque algo ocorre, de 

maneira que os dados obtidos possam ser uti lizados em uma analise qualitativa”. 

A escolha do questionário tornou possível a realização do Estudo, que visou 

avaliar a quão alinhada a Autarquia se encontra no que tange às novas abordagens 

do Ativo Imobilizado no Setor Público. 

O tipo de pesquisa utili zada é descritiva, que, sob a concepção de Gil (1999), 

é aquela que tem como objetivo ”descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados” 

 Como procedimento técnico, será utilizado um estudo de caso, que pode ser 

definido como: 

um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do 
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e 
nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 
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uma família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade 
ou uma nação. (Young, 1960, p. 269, apud Gil, 1991) 
 

A etapa final consiste na análise e interpretação dos dados obtidos, que 

conforme Gil (1999) tem por objetivo a procura do sentido mais amplo das 

respostas, onde é feito através dos conhecimentos já assimilados.  Diante do 

exposto no referencial, foi estabelecida comparação entre os dados levantados no 

estudo de caso e a orientação a ser seguida pelo MCASP. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

 

5.1 Apresentação da empresa 

 

Para proporcionar uma visão universal sobre o ambiente de realização da 

pesquisa, a entidade pública objeto do estudo será brevemente caracterizada. Por 

motivo de confidencialidade, a organização será tratada como Empresa ABC. 

Porém, algumas características fundamentais da organização serão apresentadas 

para permitir a compreensão do contexto em que ocorre o processo de 

Implementação dos Procedimentos Operacionais e Contábeis do Ativo Imobilizado. 

A Empresa ABC existe há mais de 30 anos, é uma autarquia, pertencendo a 

Administração Pública Indireta, em um município situado no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A Empresa ABC, para o exercício de 2014, tem uma previsão orçamentária 

de arrecadação de receita superior a R$60.000.000,00 (sessenta milhões). Ela conta 

com o desempenho de mais de 400 funcionários. 

  A estrutura organizacional resumidamente é composta pelo Diretor Executivo, 

Assessorias, Gerências, Divisões e Supervisões. 

Para fins desse trabalho torna-se importante apenas detalhar a estrutura 

organizacional do setor contábil, que é composto da seguinte forma: 

 O gerente financeiro,  é o responsável  pelo Divisão de Contabilidade. 

 O contador, sendo este, responsável pelo pela Divisão de Contabilidade, 

Supervisão de Custos e pela Tesouraria; 

   Composto por três técnicos de contabilidade, estes, pertencentes à Divisão 

de Contabilidade. 

 Ainda faz-se importante destacar o setor do patrimônio, que é composto 

somente por um funcionário, pertence a Gerência Administrativa da Organização. 

 

 5.2 Conhecimentos da norma e treinamentos realizados 

 

Os resultados sobre a implementação dos aspectos contábeis e operacionais 

do ativo imobilizado aplicado ao setor público, foram obtidos através de entrevistas 
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não estruturadas e um questionário contendo vinte questões, com perguntas abertas 

e fechadas. 

 O questionário foi dividido em blocos por assunto, onde as seis primeiras 

questões abordam o conhecimento e treinamentos realizados pelos funcionários do 

Setor de Contabilidade. Entre as questões sete a dezessete, trata-se sobre a 

implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, e o restante , sobre os 

aspectos operacionais. 

Portanto, em relação ao treinamento, prazos e o nível de conhecimento foram 

obtidos as seguintes respostas. 

 

Quadro 3 Conhecimento dos profissionais sobre a Legislação  

Sim Não

Você possui conhecimento sobre a Portaria nº 437 de 12 de junho de 2012, que aprova a  5ª  edição  

do  Manual  de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP),  Procedimentos  Contábeis 

Patrimoniais,    Procedimentos Contábeis Específicos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor  Público,  Perguntas  e  Respostas  e  Exercício  Prático?

A Portaria STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Portaria STN nº 231, de 29 de março 

de 2012, estabeleceu  a necessidade  de  os  entes  divulgarem  um  cronograma  de  ações relativas às 

principais inovações na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sendo o Reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; Registro  de  fenômenos 

econômicos,  resultantes  ou  independentes  da  execução orçamentária, tais como depreciação, 

amortização, exaustão;  O cronograma citado, foi  elaborado e divulgado?

Se sim, o tempo e o prazo estabelecidos foram suficientes?

  Para a implementação dos Procedimentos estabelecidos pelo MCASP, foi feito algum Curso, 

treinamento ou atualização do corpo técnico?

Perguntas
Resposta

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 

 

Quadro 4 Conhecimento dos profissionais sobre aspectos do Ativo Imobilizado  

Excelente Bom Razóvel Ruim

Sobre os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, avaliação e

controle do patrimônio público, adequando-os aos dispositivos legais vigentes e aos padrões

internacionais de contabilidade do setor público. Qual seu nível conhecimento  sobre o assunto?

Perguntas
Respostas

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 

 

  A primeira parte do questionário demonstra o conhecimento dos funcionários 

em Relação ao MCASP, bem como a realização de cursos de atualização e 

aperfeiçoamento. Porém, foi salientado durante a entrevista que os cursos 

realizados trouxeram uma apresentação sobre os aspectos de convergência em que 

a Contabilidade Pública está passando, através das orientações do MCASP, mas 
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nada muito aprofundado ou de orientação direta para a execução dos procedimentos 

contábeis patrimoniais. 

  

  No que diz respeito ao cronograma a resposta obtida foi que o mesmo foi 

elaborado em conjunto com a Prefeitura, pois coube ao Poder Executivo fazer a 

consolidação dos dados e enviá-los dentro do prazo estabelecido. 

  O modelo sugerido pelo TCE-RJ, para os entes sob sua fiscalização foi o 

seguinte modelo: 

 

Quadro 5 Modelo de Cronograma sugerido pelo TCE-RJ 

Etapas Produto
Data

Início

Data

Conclusão
Responsável

Data

Início

Data

Conclusão
Responsável

Estudo e Procedimentos Contábeis

Realização de levantamento dos ativos de infraestrutura do Ente.
Relatório do arrolamento dos ativos de infraestrutura do

Ente.

Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e

rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração,

evidenciação e registro dos ativos de infraestrutura, de acordo

com os critérios estabelecidos no  MCASP.

Relatório contendo a metodologia utilizada para o

reconhecimento e mensuração dos ativo de infraestrutura

e procedimentos definidos.

Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e

rotinas contábeis para a sistematização da reavaliação e do ajuste 

ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura.

Relatório contendo a metodologia utilizada para a

sistematização da reavaliação e do ajustes ao valor

recuperável dos ativo de infraestrutura e procedimentos

definidos.

Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e

rotinas contábeis para a sistematização da depreciação,

amortização e exaustão de ativos de infraestrutura.

Relatório contendo a metodologia utilizada para a

sistematização da depreciação, amortização e exaustão,

dos ativos de infraestrutura e procedimentos definidos.

Adequação

Aquisição/desenvolvimento de sistema informatizado e adequação

dos procedimentos.

Sistema informatizado adequado à metodologia utilizada.

Manual de procedimentos elaborado/atualizado.

Avaliação

Realização de testes para avaliação dos procedimentos e

sistemas estabelecidos.

Relatório do Controle interno validando os novos

procedimentos e sistemas, de acordo com o MCASP.

Implementação

Aplicação dos procedimentos de acordo com o MCASP. Procedimentos implementados.

PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO

V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;

 
Fonte: TCE-RJ (2011) 

  Foi relatado que o prazo estabelecido para o final do exercício de 2014, não é 

suficiente, pois ainda ocorreram mudanças com a implementação do Plano de 

Contas  e as Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público. 

 O STN notou a dificuldade dos entes da federação em aplicar os 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais e emitiu no final do exercício de 2013 a Nota 

Técnica nº 5/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF em que entendeu: 

 Em relação aos novos prazos para adoção dos PCP, entendeu-se 
que foi necessário mudar a regra em relação a estes procedimentos 
e apartá-los dos prazos de adoção do PCASP e das DCASP. O envio 
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dos cronogramas conforme definido no art. 1º da Portaria STN nº 
753/2012 (que alterou o art.8º da  Portaria  STN  nº  437/2012)  e  a  
troca  de  experiências  com  entidades representativas dos órgãos 
responsáveis pela gestão contábil dos entes da Federação, 
permitiram um diagnóstico que concluiu pela dificuldade de adoção 
de procedimentos como, por exemplo,o  registro  da  depreciação,  
do  ajuste  ao  valor  recuperável,  de  ativos  intangíveis  e  dos  
créditos tributários a receber. Os entes da Federação, 
independentemente do seu porte ou da maturidade de seu sistema 
contábil, enfrentariam dificuldades significativas para realizar a 
implantação de todos os PCP constantes do MCASP no mesmo ano 
de implantação do PCASP e das DCASP. Neste sentido, a STN deu 
destaque à implantação do PCASP e das DCASP nos exercícios de 
2013 e 2014 para, a partir de 2015, propiciar a implantação dos 
PCPs. Ressalta-se, porém, que as regras concernentes aos PCPs já 
estão em vigor e podem ser implantadas pelos entes da Federação. 
Trata-se de uma mudança relativa ao prazo final de implantação, 
visando dar o tratamento adequado na consolidação das contas 
públicas e na geração do BSPN, e espera-se que, em um dado 
exercício, todos entes da federação estejam adotando determinado 
PCP sob o mesmo critério contábil. 
 

Porém diante desse no fato, o órgão que exerce o papel de Consultoria 

Jurídica deste Ministério, emitiu o seguinte parecer: 

 A STN não tem competência para conferir qualquer atribuição aos 
tribunais de contas que já não faça, explícita ou implicitamente, parte 
da competência constitucional destes órgãos. Assim, eventuais atos 
normativos dos Tribunais editados com base nas citadas Portarias 
são válidos, independentemente da revogação das mesmas, uma 
vez que foram editadas à luz da competência dos Tribunais de 
Contas conferidas pela Constituição Federal e não porque a 
Secretaria do Tesouro Nacional assim dispôs em seus atos 

normativos. (Parecer PGFN/CAF nº 2.060/2013) 
 

Diante disso, nota-se a complexidade de tal implementação, pois segundo a 

Contadoria do Estado do Rio de Janeiro, que vem envidando esforços na  

implantação da Contabilidade Aplicada  ao Setor Público  desde  julho  de  2011,  

quando  foi criado  o  GTCON/RJ,  através  do  Decreto  Nº  43.092  de  21/07/2011.  

O GTCON/RJ e seus respectivos subgrupos, divididos pelos temas trazidos pelas  

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP 16, está 

desenvolvendo seus  trabalhos  através  de  reuniões  periódicas  do Grupo Geral  e  

Subgrupos,   afim de atender  às  orientações  gerais  divulgadas  pelo  Tribunal  de 

contas  do  Estado  –  TCE. 

  De acordo com a Contadoria do Estado do Rio de Janeiro, mesmo com a 

nova portaria (Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013)  onde foi publicada 

e uma das principais mudanças foi a retirada os prazos para adoção dos 
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procedimentos patrimoniais. Porém a adoção dos procedimentos continua a ser 

obrigatória e o Estado do Rio de Janeiro tem como referência o Cronograma de 

Ações enviado ao TCE.  

Em relação ao corpo técnico, apresentou-se um bom nível de conhecimento 

sobre os sobre os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, 

apuração, avaliação e controle do patrimônio público, adequando-os aos dispositivos 

legais vigentes e aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor P úblico. 

Podemos destacar que o corpo técnico fez treinamentos e cursos de atualização e 

aperfeiçoamento sobre o assunto já abordado. E ainda de acordo com as 

informações obtidas, os cursos foram realizados em instituição Pública sendo eles 

Ministrados pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Rio de 

Janeiro. Conforme pesquisado, os cursos fornecidos que abordaram o tema seguem 

anexos. 

 

5.3 Implementação dos Procedimentos Operacionais e Contábeis Patrimoniais  

 

Quadro: 6 Adoção dos Procedimentos Contábeis pela Entidade  

Sim Não

 A Instituição já iniciou a adoção dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais  que deverá ser feita 

pelos entes da Federação gradualmente até o  final do exercício de 2014?

Houve o levantamento do Ativo Imobilizado?

Foi estabelecidada a data de corte para o Ativo Imobilizado?

Foi feita reavaliação dos bens moveis e imoveis?

Perguntas
Resposta

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 

  

Quadro 7: Adoção dos Procedimentos Contábeis pela Entidade (1) 

Comissão
Contratação 

de empresa 

terceirizada

 Diante da implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, foi constituída :

Perguntas

Respostas

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 

 
Quadro 8 Adoção dos Procedimentos Contábeis pela Entidade(2)  

Receita 

Fereral
SIAFI Outros

Qual critário utlizado para estabelecer a vida útil?

Cotas 

Constantes

Soma dos 

digitos

Unidades 

Produzidas

Qual o método de depreciação utilizado?

Perguntas
Respostas

Perguntas

Respostas

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 
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Quando perguntado se a organização já adotou os Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais que deverá ser feito pelos entes da Federação até o Final do exercício 

de 2014, a resposta foi negativa, porém no decorrer das entrevistas observou-se que 

alguns aspectos foram iniciados, entretanto a autarquia parou o que havia iniciado, 

devido a Prefeitura Municipal contratar uma empresa especializada de Santa 

Catarina para iniciar a consolidação das informações contábeis. Entretanto, até a 

presente data de realização do trabalho não foram repassados ao responsável pelo 

Setor Contábil nenhum tipo de instrução sobre como será feita a implementação.  

Procurando fazer o levantamento do Ativo Imobilizado, foi criado uma 

comissão que se dividiu em dois grupos, o primeiro, com a responsabilidade sob os 

bens móveis e o segundo sob bens imóveis.  

Para o desenvolvimento do trabalho dos bens imóveis, foi atribuído ao 

responsável do controle das receitas, sendo que em relação aos bens imóveis foi 

feito um trabalho pelo responsável do controle das receitas, onde o mesmo junto 

com os funcionários mais antigos da Organização e pertencentes às diversas áreas, 

tais como Engenharia Elétrica, Eletromecânica, Expansão (setor responsável por 

construir e instalar reservatórios de água) e Geo processamento.  

O funcionário de controle de receitas foi escolhido devido sua atuação durante 

anos no setor contábil da autarquia. Observou-se a complexidade em relacionar os 

bens imóveis devido à falta de documentação, onde em alguns casos contratos de 

comodatos foram feitos apenas informalmente, tornando indispensável a atuação 

dos funcionários mais antigos, para  conforme  dito  pelo responsável pela comissão 

“que os funcionários com mais de 30 anos de serviço, que participaram da história 

da construção e evolução da  autarquia relembrassem e contassem a história 

perdida de alguns bens imóveis”. 

 Ainda faz-se importante ressaltar que alguns bens imóveis não possuem 

documentação, porém a autarquia detém a posse e em alguns casos ficou intrínseco 

o que era pertencente a autarquia ou a prefeitura. Após o levantamento dos bens 

imóveis, foi elaborado um book contendo a localização e imagens de todos os bens 

localizados. Também foi elaborado um estudo para a atualização dos valores dos 

bens, onde foi levada em conta a atualização monetária baseada no IGP – DI (Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna) que tem a finalidade de medir o 

comportamento de preços em geral da economia brasileira. Porém trata-se de um 

estudo, ainda não foram definidos os parâmetros a serem adotados. 
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De acordo com as instruções estabelecidas pelo PCP parte II, antes da 

adoção de tais procedimentos, só deverão ser realizados após o ajuste ao valor 

justo no ativo imobilizado, realizado no momento das adoções das novas normas 

contábeis, utilizando como base o cronograma estabelecido pelo ente. 

Esse primeiro ajuste a valor justo não se trata de reavaliação nem redução a 

valor recuperável, e não deve ser registrado como tal.  Consistem em ajustes de  

exercícios  anteriores,  já  que  até  a presente  data  não  era  realizada  a  devida  

depreciação,  nem  ajustadas  as  valorizações  e desvalorizações  ocorridas  no  

valor  dos  bens.  Deve-se ressaltar a importância da definição de uma data de corte, 

que visa separar os bens que serão objetos de ajuste em seu valor  contábil  e  os  

bens  que  poderão  ser  depreciados diretamente, sem passar por um ajuste. 

 A definição da data de corte, bem como a composição da comissão de 

servidores responsável pela realização dos trabalhos junto ao setor de patrimônio, é 

um ato discricionário de cada ente, devendo o gestor responsável efetivá-las de 

acordo com sua realidade.   

Entretanto, a Empresa ABC, ainda não estabeleceu a data de corte para o 

Ativo Imobilizado e consequentemente não adotou nenhum critério inicial de 

mensuração. Diante disso, o MCASP Parte II instrui para que antes  de  iniciar  os  

procedimentos  usuais  de mensuração,  é  importante destacar  que  o  órgão  ou  

entidade  inicialmente  devem  realizar  ajustes  para  que  o  balanço patrimonial  

reflita a  realidade dos  seus elementos patrimoniais.  

Dessa forma, o imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo custo ou 

valor justo, adotando-se, posteriormente, procedimentos de mensuração após o 

reconhecimento inicial. Ainda reforçando essa ideia, o IPC 00 instrui que seja feita a 

“análise da data de aquisição do bem, pois, se ele foi adquirido no ano de início da 

implantação da depreciação no ente, ele já deve ser depreciado sem que seja 

necessário realizar uma avaliação do seu valor justo”. 

O critério utilizado para estabelecer a vida útil do ativo imobilizado, foi a macro 

função do SIAFI 02.03.30. Essa macrofunção tem a função de orientar sobre o 

procedimento de reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, 

amortização e exaustão na administração direta da União, suas autarquias e 

fundações. 

O método utilizado conforme informação obtida através da entrevista foi a 

utilização do método cotas constantes. Visto que se trata do método mais usual na 
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Contabilidade, e de mais fácil aplicação, porém vale ressaltar que muita das vezes 

esse método pode não apresentar adequadamente o desgaste do bem. 

Para Marion (2009) a maior parte do Ativo Imobilizado, com algumas 

exceções, tem vida útil limitada, onde será útil a empresa por um tempo finito, sendo 

que no decorrer do tempo, dar-se á o desgaste do bem, representando um custo.  

Esse custo do Ativo Imobilizado é destacado como uma despesa contábil em seus 

períodos de utilização, sendo, portanto o processo contábil para conversão gradativa 

do Ativo Imobilizado em despesa denominado Depreciação. 

 

 
Quadro 9: Mudanças na Rotina da Entidade 

Sim Não

Diante dos aspectos operacionais,foram adotadas mudanças na rotina, para implementação dos

procedimentos contabéis patrimoniais?

Foram feitas adequações no sistema de informática da entidade?

Perguntas
Respostas

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2014) 

 

 A rotina da autarquia ABC ainda não foi alterada para adequar-se de acordo 

com a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. A essa nova 

realidade, faz se necessária a mudança de tal, pois ao adquirir um bem, por 

exemplo, não somente irá ocorrer seu tombamento como também será necessária a 

sua adequação para a contabilização da depreciação. 

 Em relação ao sistema de informática, apenas o sistema do controle 

patrimonial sofreu algumas alterações, uma vez que foi criado paralelamente ao 

sistema da empresa, um subsistema para a contabilização da depreciação conforme 

figuras 8 a 12: 
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Figura 8: Sistema de Informática da Entidade 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 9: Sistema de Informática da Entidade (1) 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 
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Figura 10: Sistema de Informática da Entidade (2) 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 

 
Figura 11: Sistema de Informática da Entidade (3) 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 

 
Figura 13: Sistema de Informática da Entidade (3) 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 
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Figura 12: Sistema de Informática da Entidade (5) 

 
Fonte: Empresa ABC (2014) 

 

 Observa-se que inicialmente foi elaborado junto ao setor de informática, um 

sistema para a inclusão do bem a partir de sua compra, concomitantemente o início 

do cálculo da depreciação. Entretanto, a Autarquia ABC não definiu uma data de 

corte, no entanto para iniciar o cálculo da depreciação foi uti lizada a nota de 

empenho como base. Esse procedimento está em desacordo com o estabelecido 

pelo PCP parte II.  

 A última questão abordada foi uma pergunta aberta: Qual foi a maior 

dificuldade encontrada para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais? 

 A resposta foi falta de uma orientação mais objetiva, conforme relatado no 

questionário, porém durante a entrevista notou-se que os profissionais contábeis, 

encontram-se perdidos diante dessa nova realidade. Também foi abordada a 

complexidade em fazer o levantamento do Ativo Imobili zado uma vez que o 

patrimônio público, diante de suas peculiaridades, apresenta uma dificuldade no seu 

reconhecimento, pois hora pertence a Administração Direta ou é de uso da 

Administração Indireta. Essa separação traz uma dificuldade para a implementação 

dos procedimentos patrimoniais contábeis. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A Contabilidade Pública, à procura da convergência, vem buscando adequar-se 

às normas internacionais de contabilidade: seu enfoque passa a direcionar-se ao 

patrimônio, adotando critérios de reconhecimento, mensuração e avaliação, sob as 

normas do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

A partir da revisão da literatura, o estudo de caso buscou interpretar os 

conceitos pertinentes aos os procedimentos contábeis patrimoniais  e os elementos 

que compõem o Ativo Imobilizado apresentados na Norma aplicada ao Setor 

Público. Dessa forma, pode-se dizer que a questão que norteou o presente trabalho 

foi respondida, pois foi possível identificar quais metodologias já foram adotadas 

para a implementação dos procedimentos contábeis e operacionais na Autarquia, a 

fim de promover a implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais de 

acordo com as orientações emitidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 

 No decorrer do trabalho observou-se que implementação dos procedimentos 

contábeis patrimoniais não é uma tarefa fácil para os entes públicos, uma vez que 

há uma complexidade na identificação, no reconhecimento, mensuração e avaliação 

do patrimônio público. Também nota-se a dificuldade do profissional contábil para 

adequar-se, uma vez que para o exercício de 2014 também foram adotados o novo 

plano de contas e as demonstrações contábeis de acordo com o MCASP. 

 A pesquisa mostrou que a autarquia ainda não se adequou aos 

procedimentos contábeis e operacionais do ativo imobilizado,  porém já iniciou a 

identificação de seus bens móveis e imóveis, mas ainda não adotou nenhum critério 

de reconhecimento, mensuração e avaliação. Apenas o sistema de informática 

utilizado pelo patrimônio,adotou inicialmente o método de depreciação pelas contas 

constantes, para iniciar o processo, no entanto, a informação contábil pode ser 

prejudicada, uma vez sua consolidação ocorrerá manualmente, pois não há  

integração com o sistema utilizado pela contabilidade.  

 Portanto, conclui-se com este trabalho, que a contabilidade pública vem 

encontrando dificuldades na implementação dos procedimentos contábeis 

patrimoniais, uma vez que a busca em adequar-se as normas internacionais vem se 

tornando um grande desafio. O cenário estudado é uma pequena amostra dos 
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problemas encontrados pelas entidades públicas, na busca pela implementação, 

torna-se mais complexa devida a mudança não ser apenas operacional, mas 

também na abordagem da contabilidade pública, onde o patrimônio passa a ser o 

objeto central. 

  O presente trabalho buscou abranger os aspectos da implementação dos 

procedimentos contábeis e operacionais patrimoniais, ficando como sugestão para 

os futuros trabalhos o tema, os impactos da adoção dos procedimentos contábeis 

patrimoniais nas demonstrações contábeis. 
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8. APÊNDICES 

 

 

Apêndice A 

 

Questionário 

1. Você possui conhecimento sobre a Portaria nº 437 de 12 de junho de 2012, que 

aprova a 5ª edição  do  Manual  de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP),  Procedimentos  Contábeis Patrimoniais,    Procedimentos Contábeis 

Específicos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor  Público,  Perguntas  e  Respostas  e  Exercício  Prático? 

(   )Sim                                  (  )Não 

2. A Portaria STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Portaria STN nº 

231, de 29 de março de 2012, estabeleceu  a necessidade  de  os  entes  divulgarem  

um  cronograma  de  ações relativas às principais inovações na Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, sendo o Reconhecimento, mensuração e evidenciação 

dos bens móveis, imóveis e intangíveis; Registro  de  fenômenos econômicos,  

resultantes  ou  independentes  da  execução orçamentária, tais como depreciação, 

amortização, exaustão;  O cronograma citado, foi  elaborado e divulgado? 

  (  )Sim                                  (  )Não 

3. Se sim, o tempo e o prazo estabelecidos foram suficientes? 

  (  )Sim                                  (  )Não 

4. Sobre os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, 

avaliação e controle do patrimônio público, adequando-os aos  dispositivos  legais  

vigentes  e  aos  padrões internacionais de contabilidade do setor público. Qual seu 

nível conhecimento  sobre o assunto? 

  (   ) Excelente                  (   )Bom                 (   ) Razoável            (   )  Nenhum 

5. Para a implementação dos Procedimentos estabelecidos pelo MCASP, foi feito 

algum Curso, treinamento ou atualização do corpo técnico? 

  (  )Sim                                  (  )Não 

6. Se sim, qual foi a instituição que ministrou o curso? 

 (  ) Pública                 (  ) Privada 

7.  A Instituição já iniciou a adoção dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais que 

deverá ser feita pelos entes da Federação gradualmente até o  final do exercício de 

2014? 

 (  )Sim                                  (  )Não 

8. Diante da implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, foi constituída 

uma comissão  ou  foi feita a contratação de uma empresa terceirizada? 

 (  )Sim                                  (  )Não 

 

9. Se foi  criada uma comissão, quais áreas foram envolvidas? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Houve levantamento do ativo imobilizado da entidade? 

(  )Sim                                  (  )Não 

11. Foi estabelecida a data de corte para o Ativo Imobil izado? 

(  )Sim                                  (  )Não 

12. Se sim, qual foi a data utilizada? 

____________________________________________________________________ 

13. Foi feita a avaliação ou reavaliação de bens móveis ou imóveis pertencentes  ao 

ativo imobilizado ? 

 (  )Sim                                  (  )Não 

14. Se sim, qual critério de mensuração adotado para determinar o valor contábil bruto 

do ativo imobilizado 

 (  ) Custo               (   ) Valor Justo 

15. Qual  o método de depreciação utilizado? 

(  ) Cotas Constantes      (  ) soma dos dígitos    (   ) método de unidades produzidas 

16.  Qual critério utilizado para estabelecer a vida útil? 

  (  ) Receita Federal     (  ) SIAFI      (   ) Outros 

17.  Se “Outros”, qual critério foi 

utilizado?________________________________________________________ 

18. Diante dos aspectos operacionais, foram adotadas mudanças na rotina para 

implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais? 

  (  )Sim                                  (  )Não 

19. Foram feitas adequações no sistema de informática da entidade? 

  (  )Sim                                  (  )Não 

20. Qual a maior dificuldade encontrada para a implementação dos procedimentos 

contábeis patrimoniais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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9. ANEXOS 

Anexo I 

 

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 

Compreende os direitos que tenham por 
objeto bens corpóreos destinados a 

manutenção das atividades da entidade ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram a ela 
os benefícios, os riscos e o controle desses 

bens. 

1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 

Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de bens corpóreos, que tem 
existência material e que podem ser 
transportados por movimento próprio ou 

removidos por forca alheia sem alteração da 
substancia ou da destinação economico-social, 
que constituam meio para a produção de 

outros bens ou serviços. 

1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  

Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de bens corpóreos, que tem 
existência material e que podem ser 
transportados por movimento próprio ou 

removidos por forca alheia sem alteração da 
substancia ou da destinação economico-social, 
que constituam meio para a produção de 
outros bens ou serviços. Compreende os 

saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.1.1.01.00 
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

Compreende o valor da aquisição ou 

incorporação de máquinas, ferramentas, 
aparelhos, equipamentos, acessórios etc. 

1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  
Registra os aparelhos utilizados para medição 
e orientação. 

1.2.3.1.1.01.02 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Registra os aparelhos e equipamentos 

utilizados para comunicação. 

1.2.3.1.1.01.03 
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES  

Registra os aparelhos, equipamentos e 
utensíl ios para uso médico, odontológico, 
laboratorial e hospitalar. 

1.2.3.1.1.01.04 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESPORTES E DIVERSÕES 

Registra os aparelhos e equipamentos 
utilizados para modalidades de esportes e 
diversões. 

1.2.3.1.1.01.05 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 

E SOCORRO  
Registra os equipamentos utilizados para 
proteção, segurança e socorro. 

1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
Registra as máquinas e equipamentos de 
natureza industrial. 

1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
Registra as máquinas e equipamentos 

energéticos. 

1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 

Registra as máquinas e equipamentos 

empregados na indústria gráfica ou 
necessários para sua industrialização. 
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1.2.3.1.1.01.09 
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 

OFICINA 
Registra as máquinas, ferramentas ou 
utensíl ios utilizados em oficinas. 

1.2.3.1.1.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 
Registra os equipamentos utilizados em 
montarias, bem como os serviços 
correlacionados. 

1.2.3.1.1.01.11 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E 

RESERVADO  

Registra os equipamentos e materiais 

utilizados em atividades de caráter sigiloso ou 
reservado. 

1.2.3.1.1.01.12 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

AUTOMÓVEIS 

Registra os equipamentos, peças e acessórios 
para automóveis que podem ser 
desincorporados, sem prejuízo dos mesmos, 

para aplicação em outros veículos. 

1.2.3.1.1.01.13 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

MARÍTIMOS 
Registra os equipamentos, peças e acessórios 
marítimos. 

1.2.3.1.1.01.14 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

AERONÁUTICOS 
Registra os equipamentos, peças e acessórios 
aeronáuticos. 

1.2.3.1.1.01.15 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE 

PROTEÇÃO AO VOO 
Registra os equipamentos, peças e acessórios 
de proteção de voo. 

1.2.3.1.1.01.16 
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E 

SALVAMENTO  
Registra os equipamentos de mergulho e 
salvamento. 

1.2.3.1.1.01.17 
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E 

PATRULHAMENTO 

Registra os equipamentos destinados ao 

exercício militar, serviço de bordo, guarnições, 
rondas ou vigilância utilizados pela unidade. 

1.2.3.1.1.01.18 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA 

AMBIENTAL 

Registra os equipamentos utilizados em 
sistemas de proteção e vigilância aérea e 
ambiental. 

1.2.3.1.1.01.19 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

AGROPECUÁRIOS  

Registra os valores relativos a máquinas, 

equipamentos, ferramentas e utensílios 
agropecuários. 

1.2.3.1.1.01.20 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

RODOVIÁRIOS  

Registra os valores relativos a máquinas, 
equipamentos, ferramentas e utensílios 
rodoviários. 

1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 
Registra os equipamentos hidráulicos e 
elétricos. 

1.2.3.1.1.01.99 
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

Registra os valores referentes a máquinas, 
aparelhos, equipamentos e ferramentas não 

classificados em contas anteriores. 

1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 

Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de equipamentos de 
processamento de dados e sistemas 
aplicativos, entre outros. 

1.2.3.1.1.02.01 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

Registra os equipamentos de cen tro de 

processamento de dados/data center, como 
servidores e equipamentos de 
armazenamento e rede. 

1.2.3.1.1.02.02 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

Registra os equipamentos relacionados com 

tecnologia da informação, como estações de 
trabalho, impressoras e periféricos. 

1.2.3.1.1.02.03 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 

Registra o valor dos softwares adquiridos ou 
desenvolvidos pela empresa que seja inerente 
e essencial para o funcionamento do  

computador e que não sejam classificados 
juntos a esse. 
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1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de mobiliário em geral e 

utensíl ios, entre outros. 

1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
Registra os objetos ou peças de uso caseiro ou 

necessários a vida familiar. 

1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  Registra as máquinas e utensíl ios de escritório. 

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 
Registra os valores relativos aos bens móveis, 
de caráter geral, em uso na unidade, não 
classificados em contas anteriores. 

1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 

Registra os valores relativos a utensílios, de 

caráter geral, em uso na unidade, não 
classificados em contas anteriores. 

1.2.3.1.1.04.00 
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 

COMUNICAÇÃO 

Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de materiais bibliográficos, 
discotecas, filmotecas, de comunicação, entre 

outros. 

1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS  

Registra os valores relativos a bandeiras, 
flâmulas e insígnias, geralmente utilizadas 
como distintivo da nação e de corporações, 
pequenas chamas, adornos, sinal distintivo, 

emblemas, estandartes e outros símbolos. 

1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  

Registra os valores relativos aos objetos e 
materiais bibliográficos destinados a reunir, 
geralmente, para formação de bibliotecas de 

uso da unidade ou cumprir objetivos dessa. 

1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 

Registra os valores relativos a discos, CDs e 

coleções de fitas gravadas com músicas e fitas 
cinematográficas de caráter educativo, 
científico e informativo. 

1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  
Registra os valores relativos aos instrumentos 
musicais e artísticos. 

1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Registra os valores de equipamentos de áudio, 
vídeo e foto. 

1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO  

Registra os valores relativos a obras e objetos 
de arte e de peças para decoração ou 
exposição em geral em museus, galerias, halls, 
prédios públicos e outros, desde que se 

destinem a manutenção de sua atividade, caso 
contrário, deve ser classificado como 
investimentos. 

1.2.3.1.1.04.99 
OUTROS MATERI AIS CULTURAIS, 

EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  

Registra os valores referentes a materiais 

culturais, educacionais e de comunicação não 
classificados em contas anteriores. 

1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 
Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação de meios de transportes aéreos, 
aquáticos e terrestres, entre outros.  

1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 

Registra os veículos de diversos tipos, não 

motorizados, para os quais não tenham sido 
criadas contas específicas. 

1.2.3.1.1.05.02 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
Registra os veículos destinados ao tráfego por 
via férrea e para usos diversos. 

1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Registra os veículos de tração mecânica. 

1.2.3.1.1.05.04 CARROS DE COMBATE 
Registra os carros de combate, tais como 
carro-tanque, auto-choque e assemelhados. 
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1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES 

Registra os veículos destinados ao tráfego 
aéreo, geralmente de uso comercial, no 

transporte de passageiros e cargas ou para 
treinamento, defesa e ataque militar, bem 
como outras atividades. 

1.2.3.1.1.05.06 EMBARCAÇÕES 
Registra as embarcações adquiridas ou 
construídas e destinadas a navegação por vias 

marítimas, fluviais e outras vias navegáveis . 

1.2.3.1.1.06.00 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO  

Registra o valor da aquisição ou incorporação 
de peças e conjuntos de reposição destinados 
a substituição em máquinas e equipamentos, 

aeronaves e embarcações, bens de segurança 
e socorro, entre outros. 

1.2.3.1.1.07.00 BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO 
Compreende os valores de bens móveis em 
andamento. 

1.2.3.1.1.07.01 BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO  
Registra os valores relativos a todos os gastos 
ocorridos com bens móveis em fase de 

elaboração e acabamento. 

1.2.3.1.1.07.02 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO  

Registra os valores relativos a todos os gastos 
com importações em andamento de 
equipamentos, máquinas, aparelhos e outros 
bens móveis. 

1.2.3.1.1.07.04 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM 
APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO  

Registra todos os materiais e bens da empresa 

destinados a aplicação na elaboração de bens 
móveis em andamento. 

1.2.3.1.1.08.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  
Compreende os valores de bens permanentes 
a serem estocados em almoxarifado. 

1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE INTERNO  

Registra os valores dos bens móveis 
adquiridos e estocados em almoxarifado, 
destinados a atender as necessidades dos 
órgãos adquirentes. 

1.2.3.1.1.08.03 BENS MÓVEIS A REPARAR 

Registra os valores dos bens móveis que 

necessitam de reparos ou reformas, estocados 
em almoxarifado. 

1.2.3.1.1.08.05 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS  

 
Registra os valores dos bens móveis inservíveis 

em almoxarifado, que dependem de parecer 
da comissão e homologação da autoridade 
competente para serem descarregados. 

1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS 
Registra os valores de armas que constituem 

objetos de defesa ou preparativos de guerra. 

1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES 

Registra os valores relativos aos animais 

destinados a produção, reprodução, engorda e 
aos serviços utilitários em geral. 

1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS  
Compreende o valor da aquisição ou 
incorporação dos demais bens móveis não 
classificados em grupos específicos. 

1.2.3.1.1.99.01 BENS MÓVEIS A ALIENAR 

Representa os registros dos valores relativos 

aos bens móveis que, por algum motivo, 
foram destinados a alienação, mediante 
venda, permuta ou doação. 

1.2.3.1.1.99.02 
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU 

TERCEIROS  

Registra os valores de bens móveis de 

propriedade da unidade cedente, entregues a 
outra unidade ou terceiros por meio de 
convênio, comodato ou outras formas de 
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empréstimo, distribuição ou transferência. 

1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 
Registra os bens móveis pendentes de 

classificação e de identificação. 

1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 

Registra o valor da aquisição ou incorporação 

dos outros bens móveis não podem 
classificados nas contas anteriores. 

1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 

Compreende o valor dos bens imóveis, os 
quais são bens vinculados ao solo e que não 
podem ser retirados sem destruição ou dano, 

destinados ao uso e que a entidade não esteja 
explorando comercialmente. 

1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  

Compreende o valor dos bens imóveis, os 
quais são bens vinculados ao solo e que não 
podem ser retirados sem destruição ou dano, 

destinados ao uso e que a entidade não esteja 
explorando comercialmente. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos 

demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 

Compreende os bens, tais como edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração estadual ou 

municipal, inclusive os de suas autarquias e 
fundações públicas. 

1.2.3.2.1.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 

Registra os valores relativos aos imóveis 
residenciais dos estados ou municípios, como 
apartamentos; casas; residenciais; conjuntos. 

Os imóveis funcionais, os próprios residenciais 
e as vilas militares devem ser registrados 
nessa conta. 

1.2.3.2.1.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS  
Registra os valores relativos aos imóveis 
comerciais dos estados ou municípios, como 

conjuntos; salas; e lojas. 

1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS 

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados ou municípios nas 
seguintes categorias: edifícios, prédios; 

conventos. 

1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS 

Registra os valores relativos aos seguintes 

imóveis dos estados e municípios nas 
seguintes categorias: terrenos e glebas. 

1.2.3.2.1.01.05 ARMAZÉNS/GALPÕES 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios nas 
seguintes categorias: armazéns e galpões. 

1.2.3.2.1.01.06 AQUARTELAMENTOS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis da união, estados e municípios nas 
seguintes categorias: bases; quartéis; fortes. 

1.2.3.2.1.01.07 AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS  

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios nas 

seguintes categorias: aeródromo; aeroporto; 
estação. 
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1.2.3.2.1.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios nas 

seguintes categorias: escolas; faculdades; 
universidades; bibliotecas. 

1.2.3.2.1.01.09 REPRESAS/AÇUDES 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios nas 
seguintes categorias: açudes; represas. 

1.2.3.2.1.01.10 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS  

Registra os valores relativos aos seguintes 

imóveis dos estados e municípios nas 
seguintes categorias: fazendas; parques; 
reservas. 

1.2.3.2.1.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO  

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios que se 

enquadrem nas seguintes categorias: clubes; 
estádios; teatros. 

1.2.3.2.1.01.12 FARÓIS 

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios que se 
enquadrem na seguinte categoria: faróis 

(faroletes). Os instrumentos de auxílio a 
navegação aérea também devem ser 
registrados nesta conta. 

1.2.3.2.1.01.13 MUSEUS/PALÁCIOS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: museus; 

palácios. 

1.2.3.2.1.01.14 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS  

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios que se 
enquadrem nas seguintes categorias: 

laboratórios; observatórios. 

1.2.3.2.1.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 

Registra os valores relativos aos seguintes 

imóveis dos estados e municípios que se 
enquadrem na seguinte categoria: hospitais e 
unidades de saúde. 

1.2.3.2.1.01.16 HOTÉIS 

Registra os valores relativos aos seguintes 

imóveis dos estados e municípios que se 
enquadrem na seguinte categoria: hotéis. 

1.2.3.2.1.01.17 PRESÍDIOS/DELEGACIAS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: presídios; 
delegacias. 

1.2.3.2.1.01.18 PORTOS/ESTALEIROS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: estaleiros; 

portos. 

1.2.3.2.1.01.19 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: fábricas; 
usinas; complexos. 

1.2.3.2.1.01.20 CEMITÉRIOS 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: cemitérios. 

1.2.3.2.1.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS 

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios que se 
enquadrem na seguinte categoria: 

estacionamentos. Também devem ser 
registrados nesta conta as garagens. 

1.2.3.2.1.01.22 POSTOS DE FISCALIZAÇÃO  

Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios: postos 
policiais. Também devem ser registrados 

nessa conta os demais postos de fiscalização. 
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1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 
Registra os valores relativos aos seguintes 
imóveis dos estados e municípios que não se 

enquadrem em nenhuma outra categoria. 

1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS  

Compreende os bens que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades. 

Compreende ainda, não dispondo a lei em 
contrário, os bens pertencentes as pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado. 

1.2.3.2.1.04.01 EDIFÍCIOS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 

imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem nas seguintes 
categorias: edifícios; prédios; conventos. 

1.2.3.2.1.04.02 APARTAMENTOS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: apartamentos. 

1.2.3.2.1.04.03 ARMAZÉNS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: armazéns. 

1.2.3.2.1.04.04 CASAS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 

categoria: casas. 

1.2.3.2.1.04.05 CEMITÉRIOS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: cemitérios. 

1.2.3.2.1.04.06 EDIFÍCIOS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 

imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: edifícios. 

1.2.3.2.1.04.07 GARAGENS E ESTACIONAMENTOS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: garagens e estacionamentos. 

1.2.3.2.1.04.08 FAZENDAS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 

categoria: fazendas. 

1.2.3.2.1.04.09 GALPÕES 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: galpões. 

1.2.3.2.1.04.10 GLEBAS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 

imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: glebas. 

1.2.3.2.1.04.11 LOJAS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lojas. 
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1.2.3.2.1.04.12 SALAS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: salas. 

1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 

categoria: terrenos. 

1.2.3.2.1.04.14 LOTES 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lotes. 

1.2.3.2.1.04.15 LOTES INDUSTRIAIS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 

imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lotes industriais. 

1.2.3.2.1.04.16 GLEBAS URBANAS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 

municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: glebas urbanas. 

1.2.3.2.1.04.17 GLEBAS URBANIZADAS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte 

categoria: glebas urbanizadas. 

1.2.3.2.1.04.18 GLEBAS RURAIS 

Registra os valores patrimoniais relativos aos 
imóveis dominicais união, estados e 
municípios que se enquadrem na segui nte 

categoria: glebas rurais. 

1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS  

Registra os valores patrimoniais relativos aos 

imóveis dominicais união, estados e 
municípios que não se enquadrem em outras 
categorias. 

1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO  

Compreende os bens de uso comum do povo 

construídos ou adquiridos por pessoas 
jurídicas de direito público. 

1.2.3.2.1.05.01 RUAS 

Registra os valores de ruas que foram 
construídas utilizando-se recursos públicos e 
que estejam sob controle ou administração da 

unidade. 

1.2.3.2.1.05.02 PRAÇAS 

Registra os valores de praças que foram 
construídas utilizando-se recursos públicos e 
que estejam sob controle ou administração da 
unidade. 

1.2.3.2.1.05.03 ESTRADAS 

Registra os valores de estradas que foram 

construídas utilizando-se recursos públicos e 
que estejam sob controle ou administração da 
unidade. 

1.2.3.2.1.05.04 PONTES 

Registra os valores de pontes que foram 
construídos utilizando-se recursos públicos e 

que estejam sob controle ou administração da 
unidade. 

1.2.3.2.1.05.05 VIADUTOS 

Registra os valores de viadutos que foram 
construídos utilizando-se recursos públicos e 

que estejam sob controle ou administração da 
unidade. 
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1.2.3.2.1.05.06 
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Registra os valores de SISTEMAS DE ESGOTO 
E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA que 

foram construídos utilizando-se recursos 
públicos e que estejam sob controle ou 
administração da unidade. 

1.2.3.2.1.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA 

Registra os valores de SISTEMAS DE 
ABASTECIMETNO DE ENERGIA que foram 

construídos utilizando-se recursos públicos e 
que estejam sob controle ou administração da 
unidade. 

1.2.3.2.1.05.08 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES  

Registra os valores de REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES que foram construídos 

utilizando-se recursos públicos e que estejam 
sob controle ou administração da unidade. 

1.2.3.2.1.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 

Bens com significancia histórica, cultural ou 
ambiental tais como monumentos e prédios 
históricos, sítios arqueológicos, área de 

conservação e reservas naturais e obras de 
arte, quando passíveis de mensuração e 
avaliação. 

1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 

Registra os valores bens de uso comum, não 

classificados anteriormente neste plano de 
contas, que foram adquiridos, produzidos ou 
construídos utilizando-se recursos públicos e 
que estejam sob controle ou administração da 

unidade. 

1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  
Compreende os valores de bens imóveis em 
andamento. 

1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO  
Registra os valores pertinentes a obras, desde 
sua construção até o término da mesma. 

1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS 

Registra os valores relativos a estudos e 

projetos, englobando limpeza do terreno, 
serviços topográficos, sondagens de 
reconhecimento, terraplenagem, drenagens, 

instalações provisórias como galpões, 
instalações elétricas e hidráulicas, utilizadas 
durante as obras. 

1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES 

Registra equipamentos, materiais e custo de 
implantação de instalações que, não obstante 

integradas aos edifícios, devem ser segregadas 
das obras civis, como, por exemplo, as 
instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de 
vapor, de ar comprimido, frigoríficas, contra 

incêndio, de comunicações, de climatização, 
para combustíveis, gases, de antipoluição, 
para cozinha, dentre outros. E também 

aplicável a construção de trechos ferroviários. 

1.2.3.2.1.08.00 
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 

TERCEIROS 

Registra construções em terrenos arrendados 

de terceiros e instalações e outras benfeitorias 
em prédios alugados. São considerados 
somente os gastos com construção e 

instalação que se incorporam ao imóvel e 
revertem ao proprietário do imóvel ao final da 
locação. 

1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 
Compreende os demais bens imóveis não 
classificados anteriormente nesse plano de 
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contas. 

1.2.3.2.1.99.01 BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS 
Registra os bens imóveis locados para 

terceiros. 

1.2.3.2.1.99.02 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS  

Registra os imóveis concedidos a terceiros a 

título de empréstimo gratuito com prazo de 
devolução convencionado. 

1.2.3.2.1.99.03 
MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS 

DE IMÓVEIS  

Registra os materiais provisoriamente 
separados de um imóvel, para nele se 
reempregarem. 

1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR 

Registra os bens imóveis, cuja classificação 

esteja pendente por algum motivo, 
geralmente por falta de identificação ou 
pendência de legalização ou registro. 

1.2.3.2.1.99.06 BENS IMÓVEIS A ALIENAR 

Registra os valores relativos aos bens imóveis 
separados para alienação, quando 

considerados desnecessários, inservíveis ou 
por decisão administrativa da unidade. 

1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS  

Registra os valores relativos a outros bens 
imóveis, para os quais não tenham sido 
criadas contas próprias ou específicas neste 

plano de contas. 

1.2.3.8.0.00.00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 

Compreende a diminuição do valor dos 
elementos do ativo imobilizado devido a 
desgaste pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência, bem como a perda do valor, 
decorrente de sua exploração, de direitos cujo 
objeto sejam recursos minerais ou florestais 
ou bens aplicados nessa exploração e a perda 

do valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos de propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência 
ou exercício de duração limitada ou cujo 

objeto sejam bens de utilização por prazo legal 
ou contratualmente limitado. 

1.2.3.8.1.00.00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 

CONSOLIDAÇÃO  

Compreende a diminuição do valor dos 
elementos do ativo imobilizado devido a 

desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, bem como a perda do valor, 
decorrente de sua exploração, de direitos cujo 
objeto sejam recursos minerais ou florestais 

ou bens aplicados nessa exploração e a perda 
do valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos de propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência 

ou exercício de duração limitada ou cujo 
objeto sejam bens de utilização por prazo legal 
ou contratualmente limitado. Compreende os 

saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.8.1.01.00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS 

MÓVEIS 

Compreende a diminuição do valor dos 
elementos do ativo imobilizado, bens móveis, 

devido a desgaste pelo uso, ação da natureza 
ou obsolescência. 
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1.2.3.8.1.01.01 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

Registra a depreciação acumulada de 
máquinas, ferramentas, aparelhos, 

equipamentos, acessórios etc. 

1.2.3.8.1.01.02 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE 

INFORMÁTICA 

Registra a depreciação acumulada de 
equipamentos de processamento de dados e 
sistemas aplicativos, entre outros. 

1.2.3.8.1.01.03 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E 

UTENSÍLIOS 
Registra a depreciação acumulada de 
mobiliário em geral e utensíl ios, entre outros. 

1.2.3.8.1.01.04 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 

COMUNICAÇÃO 

Registra a depreciação acumulada de 
materiais bibliográficos, discotecas, 

filmotecas, de comunicação, entre outros. 

1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
Registra a depreciação acumulada de 
transportes aéreos, aquáticos e terrestres, 
entre outros. 

1.2.3.8.1.01.06 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E 

CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO  

Registra a depreciação acumulada de peças e 
conjuntos de reposição destinados a 

substituição em máquinas e equipamentos, 
aeronaves e embarcações, bens de segurança 
e socorro, entre outros. 

1.2.3.8.1.01.07 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 

MÓVEIS EM ANDAMENTO  

Registra a depreciação acumulada de bens 

móveis em andamento. 

1.2.3.8.1.01.08 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 

MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 

Registra a depreciação acumulada de bens 
permanentes a serem estocados em 
almoxarifado. 

1.2.3.8.1.01.09 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

ARMAMENTOS 

Registra a depreciação acumulada de armas 

que constituem objetos de defesa ou 
preparativos de guerra. 

1.2.3.8.1.01.10 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

SEMOVENTES 

Registra a depreciação acumulada de animais 
destinados a produção, reprodução, engorda e 

aos serviços utilitários em geral. 

1.2.3.8.1.01.99 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 

BENS MÓVEIS 

Regis tra a  depreciação acumulada de demais bens 

móveis não classificados  em grupos específicos . 

1.2.3.8.1.02.00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS 

IMÓVEIS 

Compreende a diminuição do valor dos 

elementos do ativo imobilizado, bens imóveis, 
devido a desgaste pelo uso, ação da natureza 
ou obsolescência. 

1.2.3.8.1.02.01 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE 

USO ESPECIAL 

Registra a depreciação acumulada de bens 
como edifícios ou terrenos destinados a  

serviço ou estabelecimento da administração 
estadual ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias e fundações públicas. 

1.2.3.8.1.02.02 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 

DOMINICAIS 

Registra a depreciação acumulada de bens 
que constituem o patrimônio das  pessoas 

jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades. Compreende ainda, não dispondo a 
lei em contrário, os bens pertencentes as 

pessoas jurídicas de direito público a que se 
tenha dado estrutura de direito privado. 

1.2.3.8.1.02.03 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE 

USO COMUM DO POVO  

Registra a depreciação acumulada de bens de 
uso comum do povo construídos ou 

adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
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público. 

1.2.3.8.1.02.04 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 

IMÓVEIS EM ANDAMENTO  
Registra a depreciação acumulada de valores 
de bens imóveis em andamento.  

1.2.3.8.1.02.05 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

INSTALAÇÕES 

Registra a depreciação acumulada de 

equipamentos, materiais e custo de 
implantação de instalações que, não obstante 
integradas aos edifícios, devem ser segregadas 

das obras civis, como, por exemplo, as 
instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de 
vapor, de ar comprimido, frigoríficas, contra 
incêndio, de comunicações, de climatização, 

para combustíveis, gases, de antipoluição, 
para cozinha, dentre outros. E também 
aplicável a construção de trechos ferroviários. 

1.2.3.8.1.02.06 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 
TERCEIROS 

Registra a depreciação acumulada de 
construções em terrenos arrendados de 

terceiros e instalações e outras benfeitorias 
em prédios alugados. São considerados 
somente os gastos com construção e 
instalação que se incorporam ao imóvel e 

revertem ao proprietário do imóvel ao final da 
locação. 

1.2.3.8.1.02.99 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 

BENS IMÓVEIS 

Registra a depreciação acumulada de os 
demais bens imóveis não classificados 

anteriormente nesse plano de contas. 

1.2.3.8.1.03.00 (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 

Registra a diminuição do valor dos elementos 

do ativo imobilizado, bens móveis, devido à 
perda do valor, decorrente de sua exploração, 
de direitos cujo objeto sejam recursos 

minerais ou florestais ou bens aplicados nessa 
exploração. 

1.2.3.8.1.04.00 (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS 

Registra a diminuição do valor dos elementos 
do ativo imobilizado, bens imóveis, devido à 
perda do valor, decorrente de sua exploração, 

de direitos cujo objeto sejam recursos 
minerais ou florestais ou bens aplicados nessa 
exploração. 

1.2.3.8.1.05.00 
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS 

MÓVEIS 

Registra a diminuição do valor dos elementos 
do ativo imobilizado, bens móveis, devido à 

perda do valor do capital aplicado na aquisição 
de direitos de propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência 
ou exercício de duração limitada ou cujo 

objeto sejam bens de utilização por prazo legal 
ou contratualmente limitado. 

1.2.3.8.1.06.00 
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS 

IMÓVEIS 

Registra a diminuição do valor dos elementos 
do ativo imobilizado, bens Imóvei s, devido à 

perda do valor do capital aplicado na aquisição 
de direitos de propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência 
ou exercício de duração limitada ou cujo 

objeto sejam bens de utilização por prazo legal 
ou contratualmente limitado. 
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1.2.3.9.0.00.00 
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO 

Compreende os valores de ajuste ao valor 
recuperável do imobilizado, quando esse for 

inferior ao valor liquido contábil. 

1.2.3.9.1.00.00 
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 

Compreende os valores de ajuste ao valor 
recuperável do imobilizado, quando esse for 
inferior ao valor liquido contábil. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos 

demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS). 

1.2.3.9.1.01.00 
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS 

Compreende os valores de ajuste ao valor 
recuperável de bens moveis, quando esse for 

inferior ao valor liquido contábil. 

1.2.3.9.1.01.01 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de máquinas, ferramentas, 

aparelhos, equipamentos, acessórios etc. 

1.2.3.9.1.01.02 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS DE INFORMÁTICA 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de equipamentos de 

processamento de dados e sistemas 
aplicativos, entre outros. 

1.2.3.9.1.01.03 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de mobiliário em geral e 

utensíl ios, entre outros. 

1.2.3.9.1.01.04 

(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de materiais bibliográficos, 

discotecas, filmotecas, de comunicação, entre 
outros. 

1.2.3.9.1.01.05 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

VEÍCULOS 

Regis tra os valores  de ajuste ao valor recuperável  
de transportes aéreos , aquáticos  e terrestres , entre 
outros . 

1.2.3.9.1.01.06 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO  

Regis tra os valores  de ajuste ao valor recuperável  
de peças  e conjuntos de reposição destinados a  
substi tuição em máquinas e equipamentos, 
aeronaves e embarcações , bens de segurança e  

socorro, entre outros. 

1.2.3.9.1.01.07 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO 
Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de bens móveis em andamento.  

1.2.3.9.1.01.08 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável  de bens permanentes a serem 

estocados em almoxarifado. 

1.2.3.9.1.01.09 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

ARMAMENTOS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de armas que constituem objetos 
de defesa ou preparativos de guerra. 

1.2.3.9.1.01.10 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

SEMOVENTES 

Registra os valores de ajuste ao valor 

recuperável de animais destinados a 
produção, reprodução, engorda e aos serviços 
utilitários em geral. 

1.2.3.9.1.01.99 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

DEMAIS BENS MÓVEIS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de demais bens móveis não 

classificados em grupos específicos. 

1.2.3.9.1.02.00 
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 

IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS 

Compreende os valores de ajuste ao valor 
recuperável de bens imóveis, quando esse for 
inferior ao valor liquido contábil. 
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1.2.3.9.1.02.01 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS DE USO ESPECIAL 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de bens como edifícios ou 

terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração estadual ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias e 
fundações públicas. 

1.2.3.9.1.02.02 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS DOMINICAIS  

Registra os valores de ajuste ao valor 

recuperável de bens que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades. 

Compreende ainda, não dispondo a lei em 
contrário, os bens pertencentes as pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha 

dado estrutura de direito privado. 

1.2.3.9.1.02.03 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS DE USO COMUM DO POVO  

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de bens de uso comum do povo 
construídos ou adquiridos por pessoas 
jurídicas de direito público. 

1.2.3.9.1.02.04 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  

Registra os valores de ajuste ao valor 

recuperável de valores de bens imóveis em 
andamento. 

1.2.3.9.1.02.05 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

INSTALAÇÕES 

Regis tra os valores  de ajuste ao valor recuperável  

de equipamentos, materiais e custo de implantação 
de instalações  que, não obstante integradas aos 
edi fícios, devem ser segregadas das obras civis , 

como, por exemplo, as  instalações elétricas , 
hidráulicas , sanitárias, de vapor, de ar compri mido, 

frigoríficas, contra  incêndio, de comunicações, de 
climatização, para  combustíveis , gases, de 
antipoluição, para  cozinha, dentre outros. E 

também aplicável a  construção de trechos  
ferroviários. 

1.2.3.9.1.02.06 

(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 
TERCEIROS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de construções em terrenos 
arrendados de terceiros e instalações e outras 
benfeitorias em prédios alugados. São 

considerados somente os gastos com 
construção e instalação que se incorporam ao 
imóvel e revertem ao proprietário do imóvel 

ao final da locação. 

1.2.3.9.1.02.99 
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE 

DEMAIS BENS IMÓVEIS 

Registra os valores de ajuste ao valor 
recuperável de os demais bens imóveis não 
classificados anteriormente nesse plano de 
contas. 
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Anexo II 

Ministério da Fazenda 

Secretaria do Tesouro Nacional 

Subsecretaria de Contabilidade Pública 

Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação 

Nota Técnica nº 5/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF 

Assunto : Contabilidade Governamental-Tesouro Nacional -Orientações acerca da Portaria STN 

nº 634, de 19 de novembro de 2013.  

.........................Senhor Subsecretário 

1. A presente Nota trata da exposição de motivos e considerações da Subsecretaria  de Contabilidade 

Pública da Secretaria do Tesouro Nacional  (SUCON/STN) acerca da Portaria STN nº 634, de 19 de 

novembro de 2013 (publicada no Diário Oficial da União de 21/11/2013),que dispõe sobre regras 

gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, 

com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, sob a mesma base conceitual.2. Sob o ponto de vista formal, a Portaria STN nº 634/2013 

busca  reunir,  em um único documento, o conteúdo de vários atos normativos anteriores que 

regulavam a padronização Conceitual da Contabilidade Aplicada  ao Setor Público, de  forma  a  

tornar  claro o processo de convergência, principalmente no que se refere aos prazos estabelecidos. 

Também foi levada em consideração a questão  de  fazer  com  que  as Portarias  que  aprovam  as  

sucessivas  edições  dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público contenham apenas a 

aprovação,  sem que sejam inseridos conceitos e prazos. 

3. A exemplo do que foi exposto na Nota nº 1.096/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF de 21 de 

dezembro de 2012, a qual contextualizou a edição da Portaria STN nº 753/2012, faz-senecessário 

rever o histórico acerca dos diversos normativos que trataram do assunto até o momento.4. O  

Quadro  do  Anexo  I  faz  um  resumo  das  Portarias  que  fixaram  prazos  de observância  

obrigatória  dos  procedimentos  contábeis  contidos  no  Manual  de  Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP) e explicita os efeitos da Portaria STN nº 634/2013.  

 5. A Portaria STN nº 634/2013 manteve os prazos  anteriormente definidos para adoção  integral  do  

PCASP,  das DCASP  e  da  consolidação  das  contas  públicas  dos  entes  da Federação. Assim, os 

entes deverão adotar as regras relativas ao PCASP e às DCASP estabelecidas no MCASP até o final do 

exercício de 2014, de forma que a consolidação das contas públicas dos entes da Federação a ocorrer 

no exercício de 2015 (relativas às contas de 2014) e as seguintes sejam inteiramente  baseadas nesses 

dois instrumentos. 

6. Como  a  Portaria  STN  nº  634/2013  estabelece  que  o  prazo  é  “até  o  término do  exercício  de  

2014”,  admite-se  a  transição  para  o  PCASP  durante  o  exercício  por  meio de  procedimento  

“de-para”  conforme  orientação  contida  no  item  11  (e  no  Anexo  II)  da Instrução de 

Procedimentos Contábeis nº 00  (IPC 00) desta Secretaria. No entanto, os entes da Federação 

deverão levar em consideração o fato de que, caso optem por implementar as regras e 
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procedimentos do PCASP durante o exercício de 2014, será necessário efetuar a transição para o 

novo modelo até o término do exercício, o que pode ocasionar um considerável esforço por parte do 

ente. Portanto, a Secretaria do Tesouro Nacional encoraja, fortemente, a adoção do PCASP no início 

de 2014, para que o ente da Federação não tenha problemas no envio das contas em 2015.  

7. Ao contrário dos normativos anteriores, a Portaria STN nº 634/2013 não definiu quais seriam os 

níveis a partir dos quais podem ser detalhados os planos de contas dos entes da Federação. Tal 

prerrogativa foi delegada à relação de contas do MCASP, conforme o disposto no§ 3º do art. 4º.  Isto 

permite uma maior  flexibilidade na gestão do PCASP, o qual será alterado após discussão no âmbi to 

do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – GTCON instituído pela Portaria STN nº 109, de 21 de 

fevereiro de 2011. Ressalta-se que a versão atualizada da relação de contas do PCASP será 

disponibilizada no sítio <www.tesouro.fazenda.gov.br>. 

8. Uma alteração significativa da Portaria STN nº 634/2013 em relação aos prazos estabelecidos é a 

relativa à adoção dos PCP.   O prazo anterior previa a necessidade de adoção integral  até  o  final  do  

exercício  de  2014  e,  com  a  nova Portaria,  esses  prazos  serão  definidos conforme ato normativo 

específico da STN para cada procedimento contábil patrimonial. 

9. Em relação aos novos prazos para adoção dos PCP, entendeu-se que foi necessário mudar a regra 

em relação a estes procedimentos e apartá-los dos prazos de adoção do PCASP e das DCASP. O envio 

dos cronogramas conforme definido no art. 1º da Portaria STN nº 753/2012(que alterou  o  art.  8º  

da  Portaria  STN  nº  437/2012)  e  a  troca  de  experiências  com  entidades representativas dos 

órgãos responsáveis pela gestão contábil dos entes da Federação, permitiram um diagnóstico que 

concluiu pela dificuldade de adoção de procedimentos como, por exemplo,o  registro  da  

depreciação,  do  ajuste  ao  valor  recuperável,  de  ativos  intangíveis  e  dos  créditos 

tributários a receber. Os entes da Federação, independentemente do seu porte ou da maturidade de 

seu sistema contábil, enfrentariam dificuldades significativas para realizar a implantação de todos os 

PCP constantes do MCASP no mesmo ano de  implantação do PCASP e das DCASP. Neste sentido, a 

STN deu destaque à  implantação do PCASP e das DCASP nos exercícios de 2013 e2014 para, a partir 

de 2015, propiciar a implantação dos PCPs. Ressalta-se, porém, que as regras concernentes aos PCPs 

já estão em vigor e podem ser implantadas pelos entes da Federação. Trata-se de uma mudança 

relativa ao prazo final de implantação, visando dar o tratamento adequado na consolidação das 

contas públicas e na geração do BSPN, e espera-se que, em um dado exercício, todos entes da 

federação estejam adotando determinado PCP sob o mesmo critério contábil. 

10. Os prazos para  adoção dos PCP  serão definidos  em Portaria  específica  após  as  devidas 

discussões no  âmbito do GTCON. Nessas discussões,  serão  enfatizados: o  impacto da adoção  de  

determinado  procedimento  na  consolidação  das  contas  públicas,  a  aplicabilidade  à  realidade 

dos entes, a dificuldade de implantação sob o ponto de vista técnico e de sistemas, dentre  outros 

pontos relevantes. A primeira discussão ocorrerá na 16ª Reunião Ordinária do GTCON a realizar-se 

no dia 29/11/2013.  

11. Ressalta-se que a adoção dos PCP é obrigatória para todos os entes conforme art.7º da Portaria 

nº 634/2013. Como dito anteriormente, o descumprimento dos prazos finais poderá ensejar as 

penalidades previstas no §1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de2000, pois a 

STN não dará quitação à obrigação prevista naquele dispositivo legal. É importante salientar que a 
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edição de ato normativo específico conforme o  item 8 não  fixará prazos para a adoção, em bloco, 

de  todos os PCP constantes do MCASP, mas  tão  somente para um ou mais procedimentos 

patrimoniais de forma gradual e de acordo com a evolução da maturidade contábil dos entes. 

12. Nas Portarias editadas anteriormente, referidas no Quadro constante no Anexo I,a  informação 

de custos  figurava no  rol de procedimentos patrimoniais. A Portaria nº 634/2013 dedicou  um  

capítulo  específico  para  a  informação  de  custos.  Em  relação  aos  prazos  para  a impleme ntação 

de sistemas de custos, esta Secretaria tem o entendimento de que os arts. 85 e 99da Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, e o §3º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000,tornaram obrigatória a 

sua adoção desde a edição dos referidos diplomas legais. 

13. Quanto aos PCO e aos PCE, os mesmos permanecem de observância obrigatória e  e aplicabilidade 

imediata conforme o disposto no MCASP. No caso dos PCO, a obrigatoriedade  decorre da Portaria 

Conjunta STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 e Portaria MOG nº 42, de 14de abril de 1999. No 

caso dos PCE, o prazo fixado pelas Portarias anteriores foi a partir do início do exercício de 2013 e 

este prazo não foi alterado pela Portaria STN nº 634/2013.  

14. Outra  informação  importante em  relação aos prazos é  a de que o Ministério da Previdência 

Social deverá, em breve, publicar um ato normativo no sentido de que os Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS devem adotar o PCASP, conforme definido no MCASP,de forma obrigatória 

até o final do exercício de 2014. 

15. A  Portaria  STN  nº  828/2011  (alterada  pela  Portaria  STN  nº  231/2012)  e  a Portaria STN nº 

753/2012  trouxeram a obrigatoriedade de envio, pelos entes da Federação, do 

Cronograma de Ações para  implantação dos procedimentos referidos no MCASP.   As referidas 

Portarias  definiram  que  o  Cronograma  deveria  ser  publicado  em  meio  eletrônico  de  acesso 

público  e  enviado  para  o  tribunal  de  contas  ao  qual  o  ente  esteja  jurisdicionado.  A  Portaria 

STN  nº  231/2012,  por  sua  vez,  estabeleceu  que,  a  critério  do Tribunal  de Contas,  poderia  ser 

estabelecida data anterior ou forma de envio diversa. Em relação a estes dispositivos cabe citar o  

posicionamento  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional,  órgão  que  exerce  o  papel  de 

Consultoria Jurídica deste Ministério, constante do Parecer PGFN/CAF nº 2.060/2013: “A STN nãotem 

competência para conferir qualquer atribuição aos tribunais de contas que já não faça, explícita ou  

implicitamente,  parte  da  competência  constitucional  destes  órgãos”. Assim,  eventuais  atos 

normativos dos Tribunais editados com base nas citadas Portarias são válidos, independentemente 

da  revogação das mesmas, uma vez que  foram editadas à  luz da competência dos Tribunais de 

Contas conferidas pela Constituição Federal e não porque a Secretaria do Tesouro Nacional assim 

dispôs em seus atos normativos. 

16. A  Portaria  STN  nº  634/2013  (inciso  II  do  art.  3º)  prevê  as  Instruções  de Procedimentos  

Contábeis  (IPC),  as  quais  deverão  ter  numeração  sequencial,  e  serão  emitidas no sentido de 

fornecer uma noção prática acerca da implementação de procedimentos contábeis definidos no 

MCASP. As IPC serão resultado de subgrupos de estudo  instituídos no âmbito do GTCON, que 

deverão trazer representantes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios para a troca de 

experiências e indicação das melhores práticas para cada procedimento contábil. 
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17. O art. 14 da Portaria STN nº 634/2013 prevê que, a partir da consolidação nacional e por esfera 

de governo de 2015, referente às contas de 2014, será utilizado o Sistema de Informações Contábeis 

e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, o qual vem sendo amplamente debatido com a 

Federação nos grupos técnicos da STN e cujo desenvolvimento e implantação foram objeto da Nota 

Técnica nº 3/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF. 

18. Em relação às atividades de capacitação, durante o ano de 2014, deverá acontecer o II Seminário 

Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (II SBCASP),  além de outros eventos de 

capacitação como o Curso de Multiplicadores e a Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios. 

Nos eventos serão abordados os aspectos da Portaria STN nº 634/2013 e do SICONFI,  além do 

MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). 

 

.........................À consideração superior 

Leonardo Silveira do Nascimento 

Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação 

 .........................De acordo. Publique-se. 

 Gilvan da Silva Dantas 

Subsecretário de Contabilidade Pública do Tesouro Nacional 

  

Brasília, 21 de novembro de 2013. 

Documento assinado digitalmente por LEONARDO SILVEIRA DO NASCIMENTO 

Certificado: 32303131313231353136343630323733 

Brasília, 21 de novembro de 2013. 

Documento assinado digitalmente por GILVAN DA SILVA DANTAS 

Certificado: 3230313130333234313830333333 
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Anexo III 
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1.  INTRODUÇÃO  

  Este relatório tem o objetivo de fornecer informações sobre o andamento do processo de 

implementação da contabilidade aplicada ao setor público, com base  no Cronograma  de  

Ações  enviado  ao  Tribunal  de Contas  do  Estado  – TCE, em atendimento às Portarias 

STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011 e nº 231/2012. A última versão do Cronograma foi 

enviada no dia 27 de maio de 2013 ao TCE e  através de Ofício SEFAZ/SGAB Nº 318/2013 

em atendimento a Portaria nº 753, de 21 de dezembro de 2012.  No  final  de  2012,  a  

Secretaria  do  Tesouro Nacional  (STN)  publicou  a Portaria nº 753, de 21 de dezembro de 

2012, que alterou os prazos de adoção dos procedimentos  relativos às partes  IV  (PCASP) 

e V  (DCASP), estendendo até o término do exercício de 2014. A Contadoria Geral do 

Estado já adotou o PCASP  desde  o  início  de  2013,  publicou  facultativamente  as  

demonstrações referente  ao  exercício  de  2012  de  acordo  com  a  nova  estrutura  e  

este  ano publicará as demonstrações  referentes ao exercício de 2013 no novo modelo 

(DCASP). Recentemente,  uma  nova  portaria  (Portaria  STN  nº  634,  de  19  de 

novembro de 2013) foi publicada e uma das principais mudanças foi a retirada dos prazos 

para adoção dos procedimentos patrimoniais. Porém a adoção dos procedimentos 

continuam a ser obrigatórias e o Estado do Rio de Janeiro  tem como referência o 

Cronograma de Ações enviado ao TCE. Dando continuidade ao projeto de adoção dos 

novos procedimentos, o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Estado do Rio 

de Janeiro – GTCON-RJ, através de seus  integrantes, desenvolveu atividades ao  longo do 

exercício de 2013 que serão apresentados neste relatório. Cabe ressaltar que a Contadoria  

Geral  do  Estado  também  desenvolveu  atividades  em  2013 envolvendo a implementação 

dos novos procedimentos.   

A Contadoria Geral do Estado vem envidando esforços na  implantação da Contabilidade 

Aplicada  ao Setor Público  desde  julho  de  2011,  quando  foi criado  o  GTCON/RJ,  

através  do  Decreto  Nº  43.092  de  21/07/2011.  O GTCON/RJ e seus respectivos 

subgrupos, divididos pelos temas trazidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – NBCASP 16, está  desenvolvendo  seus  trabalhos  através  de  

reuniões  periódicas  do Grupo Geral  e  Subgrupos,  abaixo  relacionados  disponibilizados  

no  sitio  da Contadoria - Geral do Estado, no item do GTCON/RJ:  

 Subgrupo nº 1- Receita por Competência  

 Subgrupo nº 2 - Imobilizado/Intangível   

 Subgrupo nº 3 - Demonstrativos Contábeis   

 Subgrupo nº 4 - Plano de Contas  

 Subgrupo nº 5 - Sistema de Custos  

 Subgrupo nº 6 - Controle Contábil do Planejamento   
 

Por fim, ressaltamos os esforços de toda a equipe da Contadoria Geral do Estado e dos 

demais participantes do GTCON/RJ em 2013, marcado pelo desenvolvimento  de  novos  

projetos  e  implementação  do  Plano  de  Contas Aplicado ao Setor Público.  

 

 


