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ASPECTOS PRÁTICOS DOS PROCEDIMENTOS PARA REAVALIAÇÃO DE ITENS 
PATRIMONIAIS NO SETOR PÚBLICO (*) 

 
 
1 – COMPETÊNCIA LEGAL E PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
 
- Lei 4.320/64, art. 106 (permite que se proceda a avaliação e a reavaliação dos bens 
móveis e imóveis): 

“Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes:  
I ...  
II os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção; 
...  
§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.” 

 
- Lei nº 5.194/1996, art. 7º e 8º: 

“Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-
agrônomo consistem em: 

... 
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 
... 
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer 

outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. 
Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a , b , c , d , e e f do artigo anterior são 

da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas. 
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades 

discriminadas nos art. 7º, com exceção das contidas na alínea "a", com a participação efetiva e autoria 
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os 
direitos que esta lei Ihe confere.” 

 
Observação:  
A Lei nº12.378/2010 promoveu adaptação nas questões relativas a arquitetos e urbanistas, conforme 
trecho transcrito a seguir: 

“Adaptação das Leis nos 5.194, de 1966, 6.496, de 1977   
Art. 66.  As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, de 
24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por 
esta Lei. “ 

 
- art. 2º da Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras 
providências: 

“Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:  
... 
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria 
e arbitragem;  
.. 
X - elaboração de orçamento;  
XI - produção e divulgação técnica especializada; e  
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.“ 
(grifos nossos) 

 
- Resolução CONFEA nº 1.048/2013, art. 1º , 2º e 3º: 
“Art. 1º Consolidar as áreas de atuação, as atribuições e as atividades dos Engenheiros Agrônomos ou 
Agrônomos, Engenheiros Civis, Engenheiros Industriais, Engenheiros Mecânico Eletricistas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6496.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6496.htm
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Engenheiros Eletricistas, Engenheiros de Minas, Engenheiros Geógrafos ou Geógrafos, Agrimensores, 
Engenheiros Geólogos ou Geólogos e Meteorologistas, nos termos das leis, dos decretos-lei e dos 
decretos que regulamentam tais profissões. 
 
Art. 2º As áreas de atuação dos profissionais contemplados nesta resolução são caracterizadas pelas 
realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos: 
I - aproveitamento e utilização de recursos naturais; 
II - meios de locomoção e comunicações; 
III - edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e 
artísticos; 
IV - instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres; e 
V - desenvolvimento industrial e agropecuário. 
 
Art. 3º As atividades dos profissionais citados no art. 1º desta resolução são as seguintes: 
I - desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de 
economia mista e privada; 
II - planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, 
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; 
III - estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 
...” 

 
- Resolução CFC nº 560/1983, art. 3º: 
“Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade:  
1) avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer 
finalidades, inclusive de natureza fiscal;  
2) avaliação dos fundos de comércio;  
3) apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações;  
4) reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e 
o resultado periódico de quaisquer entidades;  
... 

 
- Além dessas normas que regulam (ou reservam mercado) o exercício de atividades 
de avaliação patrimonial por parte de algumas profissões, há ainda especialistas com 
capacitação própria para realizar esse tipo de atividade, tais como os corretores de 
imóveis, os peritos avaliadores, entre outros. 
 
 
2 – PROCEDIMENTOS DE ADOÇÃO INICIAL DA REAVALIAÇÃO 
 
- Trata-se de “ajuste de exercício anterior”, pois entende-se que o procedimento não 
foi realizado em anos anteriores.  
Observação: Nos casos em que a entidade tenha promovido em anos anteriores a 
avaliação de seus bens, tratar como “reavaliação”. 
 
- Destina-se a ajustar os valores dos bens para uma base monetária confiável, 
considerando que há muitos casos em que os bens podem estar superavaliados ou 
subavaliados. 
 
- Observando a legislação pertinente, estabelecer as linhas gerais da política de 
gestão patrimonial da entidade (se inexistente), onde devem constar diretrizes acerca 
do tratamento de grupo de itens do mobiliário, tais como: o período de tempo esperado 
para considerar antieconômico ou inservível um automóvel de representação ou de 
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serviço, um computador, uma mesa etc, a tabela de vida útil dos itens patrimoniais, a 
destinação do bem ao final da vida útil (doação, venda, permuta etc).  
Observação: O assunto é tratado na Lei nº 8.666/1993 (art. 17 a 19). Esta lei 
expressamente exige a avaliação prévia e observância do interesse público. 
Além disso, no âmbito federal, sugere-se examinar especialmente o Decreto nº 
9.373/2018 e posteriores alterações. 
 
- Realizar verificação física para confirmar os registros do sistema de controle 
patrimonial no intuito de identificar possíveis discrepâncias, tais como: bens 
danificados com possibilidade de recuperação ou irrecuperáveis economicamente 
(lixo/sucata), bens desaparecidos (apurar as responsabilidades), bens não 
inventariados (inserir no sistema de controle patrimonial) etc. 
 
- Identificar a existência de material de consumo registrado como material permanente 
(e vice-versa) e efetuar a reclassificação, observando as normas que tratam do assunto, 
tais como no âmbito federal: a IN DASP 142/83, a IN SEDAP nº 205/1988, a Portaria 
STN nº 448/2002, o MCASP e outras normas pertinentes, inclusive as editadas 
localmente pela própria entidade. 
 
- Realizar conciliação (cotejamento) dos registros do sistema de controle patrimonial 
com os do sistema contábil (Siafi, no caso do governo federal ou qualquer outro sistema 
de informática que faça a contabilidade). 
 
- Definir o destino dos bens registrados no sistema de controle patrimonial (e na 
contabilidade) que não apresentam mais potencial de serviço ou possibilidade de gerar 
benefício econômico futuro, considerando a política de gestão patrimonial da entidade 
e, no caso da União, o Decreto 9.373/2018. 
 
- Ao iniciar o processo de reavaliação, como não é possível realizar o procedimento 
para todo o conjunto de bens num único momento, é importante definir quais classes 
de ativo imobilizado e intangível serão reavaliados em primeiro momento, dando 
prioridade para os que apresentam maior representatividade, seja em função do valor 
ou de qualquer outro critério, inclusive a facilidade da execução do procedimento 
(como é o caso de veículos) ou ainda a quantidade de itens. Isso implica estabelecer 
um plano de ação para definição da base monetária confiável. 
 
- Como exemplo de plano de ação, segue tabela com a análise da situação do 
imobilizado (bens móveis) de certa entidade em 2017 (caso concreto): 

Imobilizado (bens móveis) Milhões de Reais AV AV Acumulada Plano de Ação 

bens informática 27,00 44% 44% 2018 

móveis e utensílios 15,00 25% 69% 2018 

maq, apar e equipamentos 7,00 11% 80% 2019 

veículos 6,00 10% 90% 2018 

material de natureza cultural 3,00 5% 95% 2019 

outros bens móveis 3,00 5% 100% 2020 

total 61,00 100%   

AV: análise vertical 



 

____________________________________________________________________________________________ 
(*) Texto elaborado e/ou organizado pelo Professor Francisco Glauber Lima Mota, a partir de sua experiência 
profissional como contador, bem como de suas pesquisas em materiais didáticos e normativos, e ainda em 
materiais disponíveis na internet, que tiveram alguns trechos transcritos unicamente para fins didáticos. 
Alguns conteúdos deste texto foram fruto de profícuas discussões em sala de aula. Agradeço aos meus 
queridos alunos pela colaboração.  
Este texto não se destina à comercialização, sendo permitida a reprodução parcial de pequenos trechos, 
desde que citada a fonte. 

4 

 
Caso adotado o plano de ação acima, que considera dois critérios em conjunto 
(facilidade de execução e representatividade), até o final do ano de 2018, quase 80% 
(bens de informática, móveis e utensílios e veículos) do imobilizado (em termos 
monetários) da entidade estaria reavaliada. 
 
Importante: sugere-se avaliar o emprego ou não da “Regra de Pareto” 
Esta regra, ou ainda princípio 80/20 como preferem alguns teóricos, foi criada pelo 
economista italiano Vilfredo Pareto em 1906. Em síntese, ela afirma que 80% das 
consequências advêm de 20% das causas. 
 
 
3 – REGRAS GERAIS E ESPECÍFICAS PARA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
 
- As avaliações ou reavaliações utilizarão o valor de mercado na data do balanço. 
 
- Realizar anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado 
variarem significativamente em relação aos valores anteriormente registrados. Caso 
contrário, a cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas. 
 
Observação: A frequência com que as reavaliações são realizadas depende da 
mudança dos valores justos dos itens do ativo que estão sendo reavaliados.  
 
- Sugere-se definir em norma interna o parâmetro para “variação significativa”, seja 
em termos percentuais (5%, 10%, 15%, 20%), seja em termos absolutos (R$100,00, 
R$200,00, R$500,00).  
Observação: O Estado de Santa Catarina estabeleceu o valor de R$1.000,00, 
conforme trecho a seguir, por meio do Decreto Nº 3.486/2010, o qual trata como 
obrigatório os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, 
depreciação, amortização e exaustão: 

“Art. 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, inclusive os fundos, 

deverão desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução ao valor 

recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão dos bens do ativo sob sua 

responsabilidade nos termos deste Decreto, para fins de garantir a manutenção do sistema de 

custos, conforme estabelece o inciso VI do § 3° do art. 50 da Lei Complementar no 101, de 4 de 

maio de 2000, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como 

os Princípios de Contabilidade. 

 § 1o  Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere o caput os bens: 

 I - que não ultrapassem o prazo de vida útil de 2 (dois) anos, exceto quanto ao 

procedimento de depreciação, amortização ou exaustão, obrigatório nos casos de bens com vida 

útil entre 1 (um) e 2 (dois) anos e facultativo quando a correspondente vida útil for inferior a 1 

(um) ano; ou 

II - cujo custo de aquisição, valor recuperável ou valor reavaliado, seja inferior 

a R$ 1.000,00 (mil reais). (grifo nosso) 

...” 
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- Com relação ao mencionado ato do Estado de Santa Catarina, destaque-se que a 
referência ao prazo de vida útil de 2 (dois) anos tem compatibilidade com o que 
estabelece a Lei nº 4.320/64, ao tratar da classificação da despesa orçamentária de 
aquisição de material permanente no seu art. 15, não significando que este critério pode 
ser aplicado de modo absoluto para efeito de orientação de procedimentos de natureza 
patrimonial. Observe transcrição do art. 15 da mencionada Lei: 

“Art. 15.  Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á, “no mínimo”, por elementos. 

1o  “Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, 

obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos seus fins”.  

2o  Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior 

a dois anos.” 

 
- Destaque-se ainda quanto ao citado Decreto do Estado de Santa Catarina que o 
estabelecimento de regra para emprego de valores absolutos em reais (R$1.000,00) 
limitando o escopo de aplicação de procedimentos patrimoniais pode gerar problemas 
em função da possibilidade existir inúmeros (milhares) itens patrimoniais de valores 
inferiores. Individualmente, parece não haver maiores consequências para a garantia 
da qualidade da informação contábil. Contudo, a depender da quantidade de itens de 
valor inferior a R$1.000,00, o impacto poderá ser significativo. Imagine uma entidade 
pública que detenha em seu sistema de controle de patrimônio 5.000 itens de mobiliário 
(cadeiras escolares) com valor de aquisição de R$500,00. A taxa anual de depreciação 
de mobiliário em geral é de 10%, conforme tabela disponível no site da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Considerando, valor residual de 10%, o valor depreciável seria 
R$450,00 ao longo de 10 anos, ou seja, R$45,00. Como são 5.000 itens de valor inferior 
a R$1.000,00, anualmente deixariam de ser reconhecidas variações patrimoniais no 
total de R$225.000,00. Esse pode ser um valor relevante para a entidade para fins de 
tomada de decisão.       
 
- É importante a área contábil, juntamente com a área patrimonial e outras áreas 
especializadas no trato e uso de itens patrimoniais, estabelecerem o modelo a ser 
usado no registro e controle patrimonial: modelo de custo ou modelo de reavaliação. 
 
- Muitos dos bens podem não estar sujeitos ao procedimento de reavaliação em 
função das dificuldades e do custo de sua realização. A seleção do modelo deve levar 
em consideração a existência de mercado ativo, líquido e organizado para permitir a 
reavaliação periódica e sistemática.  
 
- Deve-se sempre cuidar da observância do princípio da eficiência, previsto na 
Constituição Federal. 
 
- Pode haver reavaliação positiva ou reavaliação negativa. 
 
- Não confundir reavaliação negativa com redução ao valor recuperável. Reavaliação 
negativa ocorre quando o valor de mercado do bem é inferior ao valor registrado na 
contabilidade. A redução ao valor recuperável implica examinar se o valor aplicado na 
aquisição/produção do ativo será recuperado pela entidade, seja em função do uso ou 
da sua alienação. Ou seja, não basta consultar o mercado. É necessário encontrar o 
valor recuperável, o qual pode ser um valor específico para a entidade, tal como o valor 
em uso ou o preço líquido de venda. Em oposição, o valor de mercado, principal base 
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de referência para a reavaliação negativa (ou positiva) é um valor genérico (não 
específico) para a entidade. 
 
- Se um item do ativo imobilizado tiver que ser reavaliado, toda a sua classe deve ser 
reavaliada. Isso se destina a evitar reavaliação seletiva. Todavia, isso não significa 
que se computadores forem reavaliados, todos os outros bens de informática também 
deverão passar pelo processo. Pode ser que somente os computadores realmente 
tenham sofrido alteração de valor. Dessa forma, os demais itens de informática não 
precisarão passar por todo o processo de reavaliação. Uma rápida pesquisa em fontes 
fidedignas seria suficiente para confirmar isso.  
 
- Para os itens patrimoniais que estão sujeitos ao modelo de reavaliação, é necessário 
que se tenha informações seguras (ou pelo menos fortes indícios) de que o valor dos 
bens variou significativamente em relação ao valor constante dos registros patrimoniais. 
Caso contrário, não há motivo para se efetuar os procedimentos de reavaliação. 
 
- A reavaliação é um procedimento sistemático a ser realizado com critérios. Pode não 
ser necessário realizá-lo todo ano e também pode ser que sua aplicação alcance 
apenas alguns itens patrimoniais. Como todo e qualquer procedimento da 
Administração Pública, deve ser motivado, deve haver justificativa para tal. 
 
- Na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, utilizar parâmetros de 
referência que considerem características, circunstâncias e localizações 
assemelhadas. 
 
- Em caso de bens muito específicos e não havendo disponibilidade de obtenção do 
valor de mercado de similar usado, esse valor pode ser estimado usando-se: 
a. o valor de reposição de ativo depreciado, estabelecido por referência ao preço de 
aquisição, produção ou construção de um ativo com similar potencial de serviço (o 
preço médio de um item novo depreciado pelo tempo de uso do item antigo). 
 
b. caso não haja realmente qualquer informação disponível no mercado (nem de 
usados, nem de novos) e a entidade perceba a necessidade de reavaliação do item, 
poderia ser utilizado método alternativo (após validação do Controle Interno e da 
Administração Superior, ouvida a área patrimonial previamente): o valor do custo 
histórico de aquisição, corrigido pelo índice de inflação oficial do período mais 
adequado para aplicação ao imóvel; e depreciado pelo tempo de uso já transcorrido. 
Isso evitaria a manutenção de valores irrisórios (centavos) nos demonstrativos 
contábeis e nos sistemas de controle patrimonial.  
 
Observação: essa proposta alternativa inspira-se no critério utilizado no âmbito da 
União, especialmente para os imóveis da administração direta. Esse processo de 
avaliação patrimonial é regulamentado pela Portaria Conjunta STN-MF/SPU-MPDG nº 
703/2014 e pela Instrução Normativa SPU nº 02/2017.  
 
c. por fim, não sendo possível o emprego de qualquer técnica simples, eficaz e não 
onerosa de reavaliação, restaria manter o valor contábil histórico (isso como último 
recurso e para evitar gastos não justificáveis com a contratação de peritos ou empresas 
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especializadas em reavaliação). Isso significaria que a entidade teria que rever a 
decisão de utilizar o modelo de reavaliação, passando para o modelo de custo, para os 
casos que apresentem a mesma problemática. Independentemente da decisão, notas 
explicativas são necessárias em razão de que isso representaria uma mudança de 
política contábil. 
 
Atenção: Somente em casos excepcionais e observando os preceitos da legislação 
pertinente, seria indicada a contratação de perito (profissional habilitado pelo CREA ou 
CAU) ou empresa especializada para realização do procedimento de reavaliação de 
imóveis. Isso deve ter como objeto apenas os itens patrimoniais que a comissão de 
servidores técnicos não conseguir avaliar dadas as especificidades do item. 
 
Deve-se destacar que a reavaliação de patrimônio imobiliário está sujeita a uma série 
de requisitos e cuidados que são exigências de normativos próprios, passando pela 
observância das normas da ABNT entre outras. 
 
- Nos casos em que não há item idêntico ou similar no mercado de novos ou usados, o 
processo de reavaliação pode admitir como parâmetro não exatamente o bem em seu 
formato material, mas sim o potencial de serviço que ele representa.  
Exemplo 1: duas cadeiras de formatos diferentes podem ser comparáveis em termos 
de potencial de serviço, desde que ambas apresentem o mesmo nível de serviço. Para 
isso é necessário confirmar se ambas podem ser usadas da mesma forma, oferecendo 
a possiblidade de uma pessoa se sentar para trabalhar, estudar, descansar ou se reunir 
etc.  
Exemplo 2: uma mesa redonda para reunião com apenas 5 anos de uso, pode 
apresentar o mesmo potencial de serviço de outra mesa idêntica, mas com 10 anos de 
uso ou com apenas 2 anos de uso. Também é possível comparar o potencial de serviço 
dessa mesa redonda para reunião com mesa similar em outro formato (quadrada, 
retangular, oval etc) com os mesmos 5 anos de uso, ambas em bom estado de 
conservação e, desde que os materiais empregados na sua produção não sejam tão 
díspares a ponto de colocar em dúvida a validade do método.  
 
- Ao adotar critérios e técnicas próprias para facilitar o processo de reavaliação de 
itens específicos, recomenda-se que se façam diversos testes prévios e, 
principalmente, a validação deles junto à Alta Administração e ao Controle Interno e, 
posteriormente, sua inclusão em norma específica. O estado de conservação, o 
tempo de vida útil transcorrido, bem como o tempo de vida útil remanescente são 
três fatores importantes para se definir com maior confiabilidade o fator de reavaliação, 
nos casos de bens antigos ou que, mesmo sendo novos, tenham sofrido alguma 
redução no potencial de serviço. Há razoável quantidade de textos didáticos abordando 
o emprego desses fatores de reavaliação. Deve-se ter o cuidado de não se adotar 
fórmulas “mágicas” ou equações “mirabolantes” que parecem (prometem) simplificar 
o processo de reavaliação. Elas podem não estar comprometidas ou aderentes à 
realidade do valor do bem no mercado. Todas elas devem ser questionadas, testadas 
e experimentadas antes de seu definitivo emprego. 
 
- Em todo caso, embora a reavaliação deva estar alinhada às exigências normativas e 
científicas, percebe-se que há grandes possibilidades de automatizar esse processo 
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queridos alunos pela colaboração.  
Este texto não se destina à comercialização, sendo permitida a reprodução parcial de pequenos trechos, 
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via uso do valor de mercado, como referência para o valor justo, utilizando “robores” 
(softwares de buscas, macros etc.), especialmente criados com o intuito de evitar 
grandes quantidades de tarefas por parte de grande número de servidores e que 
exigiriam longo tempo. Esse poderia ser o cenário ideal. 
 
- Para evitar inconsistência na aplicação das regras de reavaliação ao longo do tempo 
na entidade, recomenda-se a entidade normatizar o uso de regras gerais ou 
específicas para orientar os trabalhos das comissões de reavaliação, tais como:  
- veículos: tabela FIPE ou valor venal constante do boleto de cobrança do IPVA 
- cadeiras, mesas etc: sites de usados em geral  
- computadores, impressoras, áudio e vídeo etc: sites especializados etc. 
 
Observação: Norma interna também deve tratar de orientar como a comissão deve 
proceder em relação aos bens específicos de difícil reavaliação. Talvez a solução mais 
simples e aderente ao princípio da eficiência seja estabelecer o modelo de custo para 
estes tipos de bens.  Adotado esse procedimento de alteração da política contábil, 
deve-se periodicamente fazer o teste de imparidade (redução ao valor recuperável). Ou 
seja, uma vez que se tenha adotado o modelo de custo, como consequência deve-se 
passar a fazer o teste de imparidade.   
 
- Bens móveis que possuem forma e finalidade idêntica ou similar podem ser 
reavaliados em grandes lotes de uma única vez. 
 
- Os ativos intangíveis (softwares, especialmente) devem também passar pelo 
processo de reavaliação, caso seja possível. Também pode ser aplicado aos softwares 
o modelo de custo, quando se tratar de itens específicos que não são encontrados no 
mercado. Outra solução seria utilizar o critério de avaliação por “pontos de função”. A 
área de informática deve ter papel preponderante nesse processo de avaliação de 
softwares. 
 
- Destaque-se que a norma estabelece que, caso um item em uma classe de ativos 
intangíveis não possa ser reavaliado porque não existe mercado ativo, ele somente 
pode ser mensurado pelo custo menos a amortização acumulada e a perda por 
irrecuperabilidade, ou seja, modelo de custo. 
 
- Por fim, lembrar das características qualitativas da informação financeira (contábil), a 
partir do mnemônico: COM-COM-RE-RE-TE-VE: 
Comparabilidade 

Compreensibilidade 
Representação Fidedigna 

Relevância 
Tempestividade 

Verificabilidade 
 
E também lembrar das restrições à aplicação delas:  
Custo-benefício 

Materialidade 
Equilíbrio entre as características qualitativas. 
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OBSERVAÇÃO: Em seguida, estão apensados referências a normas da ABNT sobre o 
assunto, Decreto do Município de Pomerade e links para acesso a outras normas muito 
interessantes que disciplinam o processo de reavaliação em cada um dos respectivos 
entes públicos.  
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APÊNDICE A 
 

REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT 
 
A ABNT trata do assunto avaliação patrimonial, regulando-o por meio da NBR 14.653 
– Avaliação de Bens, que se desdobra assim: 
14.653-1 –Procedimentos Gerais (2000) 
14.653-2 –Imóveis Urbanos (2004) 
14.653-3 –Imóveis Rurais 
14.653-4 –Empreendimentos 
14.653-5 –Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens Industriais 
14.653-6 –Recursos Naturais e Ambientais 
14.653-7 –Patrimônios Históricos (2009) 
 
Recomenda-se a aquisição da norma, caso a entidade tenha quadro de pessoal 
especializado e deva se encarregar de realizar por conta própria a avaliação dos tipos 
de bens ali tratados. 
 
Nessa norma podem ser destacados, dentre muitos outros, os seguintes pontos: 

a. atividades básicas: requisição e conhecimento da documentação, vistoria do 
bem avaliando e coleta de dados referentes aos aspectos quantitativos, 
qualitativos e a situação mercadológica; 

b. escolha da metodologia: a metodologia escolhida deve ser compatível com a 
natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado 
disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível 
preferir o método comparativo de dados de mercado; 

c. identificação do valor de mercado: deve ser efetuada segundo a metodologia 
que melhor se aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento 
de dados de mercado, permitindo-se arredondar o resultado de sua avaliação, 
desde que o ajuste final não varie mais de 1% do valor estimado e indicar a faixa 
de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação ao valor 
final, desde que indicada a probabilidade associada; 

d. diagnóstico do mercado: o engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da 
avaliação, deve analisar o mercado onde se situa o bem avaliando de forma a 
indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível, relatar a 
estrutura, a conduta e o desempenho do mercado; 

 
A NBC 14.653 também apresenta diversos métodos para avaliação patrimonial.  
 
O primeiro grupo destina-se a identificar o valor de um bem de seus frutos e direitos: 

a. Método Comparativo Direto de Dados de Mercado: Identifica o valor de 
mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos 
comparáveis constituintes da amostra; 

b. Método Involutivo: Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu 
aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-
econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as 
características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, 
considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto; 
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c. Método Evolutivo: Identifica o valor do bem pelo somatório das parcelas 
componentes do mesmo. Caso a finalidade seja a identificação do valor de 
mercado, deve ser considerado o fator de comercialização, preferencialmente 
medido em comparação no mercado; 

d. Método da Capitalização da Renda: Identifica o valor do bem, com base na 
capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários 
viáveis. 

 
O segundo grupo destina-se a identificar o custo de um bem: 

a. Método Comparativo Direto de Custo: Identifica o custo de um bem por meio 
de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da 
amostra; 

b. Método da Quantificação de Custo: Identifica o custo do bem ou de suas 
partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos a partir de quantidades 
de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. 

 
Além disso, a norma apresenta método para identificar indicadores de viabilidade da 
utilização econômica de um empreendimento: Os procedimentos avaliatórios usuais 
para determinar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um 
empreendimento são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são 
determinados indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas 
internas de retorno, tempos de retorno dentre outros. 
 
A NBR 14.653 também apresenta procedimentos no que tange à especificação do item 
patrimonial. O conceito de especificação está apoiado no propósito de se estabelecer 
uma gradação qualitativa dos trabalhos avaliatórios em função do nível de 
fundamentação e de precisão obtidos pelo avaliador. 
 
A título ilustrativo, a seguir são listadas a sequência de atividades atreladas à aplicação 
do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em relação a imóveis 
urbanos: 
(1) Planejamento da pesquisa: o objetivo é a composição de uma amostra 
representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto 
possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta 
etapa – que envolve estrutura e estratégia da pesquisa – deve iniciar pela 
caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e 
conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador 
sobre a formação do valor; 
(2) Identificação das variáveis do modelo: variável dependente e variáveis 
independentes; 
(3) Levantamento de dados do mercado; e 
(4) Tratamento de dados. 
 
Destaque-se que há duas grandes linhas de discussão em relação ao assunto. A 
primeira linha de raciocínio defende a supremacia do tratamento científico, enquanto 
a segunda dá preferência ao tratamento por fatores. 
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No tratamento científico, cujo método mais utilizado é da regressão linear, quaisquer 
que sejam os modelos utilizados para inferir o comportamento do mercado e formação 
de valores, seus pressupostos devem ser devidamente explicitados e testados. Quando 
necessário, devem ser intentadas medidas corretivas, com repercussão na 
classificação do grau de precisão. 
 
Outras ferramentas analíticas para a indução do comportamento do mercado, 
consideradas de interesse pelo engenheiro de avaliações, tais como regressão 
espacial, análise envoltória de dados e redes neurais artificiais, podem ser aplicadas, 
desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão 
de validação, quando pertinente. 
 
No caso de utilização de regressão linear, deve ser observado o Anexo A da norma da 
ABNT. 
 
O tratamento por fatores é aplicável a uma amostra composta por dados de mercado 
com as características mais próximas possíveis do imóvel avaliando. 
 
Os fatores devem ser calculados e justificados do ponto de vista teórico e prático, com 
a inclusão de validação, quando pertinente. Devem caracterizar claramente sua 
validade temporal e abrangência regional e ser revisados no prazo máximo de quatro 
anos ou em prazo inferior, sempre que for necessário. 
 
No Anexo B da norma da ABNT há orientações normativas para o uso do tratamento 
por fatores. 
 
Outro conceito digno de ser destacado é o de “campo de arbítrio” que é intervalo com 
amplitude de mais ou menos 15%, em torno da estimativa pontual de tendência central 
utilizada na avaliação. 
 
O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação 
do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados de 
mercado, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas 
variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes em modelos de 
regressão, desde que o intervalo de mais ou menos 15 % seja suficiente para absorver 
as influências não consideradas. O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo 
de confiança de 80 % calculado para definir o grau de precisão da estimativa. 
 
Com relação ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características 
do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a priori. 
 
Observe a tabela para o grau de precisão da estimativa de valor, nos casos de utilização 
de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores: 

Descrição 
Grau 

III II I 

Amplitude do intervalo de confiança de 80% 
em torno do valor central da estimativa 

< ou igual a 
30% 

30% - 50% > 50% 
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O grau de precisão atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. Nos casos em 
que o grau mínimo “I” não for atingido, devem ser indicados e justificados os itens das 
tabelas de especificação que não puderam ser atendidos e os procedimentos utilizados 
na identificação do valor. 
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APÊNDICE B 
 

EXEMPLO DE REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REAVALIAÇÃO EM 
UM ENTE PÚBLICO 

 

DECRETO Nº 2612, DE 2 DE SETEMBRO DE 2011. 

DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. 

 
PAULO MAURÍCIO PIZZOLATTI, Prefeito Municipal de Pomerode no uso de suas atribuições que lhe 
confere o artigo 74, inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e Parágrafo Único do art. 435 da 
Lei Complementar nº 75, de 12 de dezembro de 2001, DECRETA: 
 
Art. 1º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis será composta por 3 (três) membros, sendo 
órgão de deliberação coletiva, vinculada à Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF. 
 
Art. 2º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis será constituída pelos membros, a saber: 
I - Gerente de Cadastro Imobiliário e Geoprocessamento; 
II - 2 (dois) Servidores Públicos, que obrigatoriamente devem possuir inscrição no CRECI e/ou CREA. 
 
Parágrafo Único - A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis contará com o apoio 
administrativo da Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF, que disponibilizará recursos humanos, 
materiais e financeiros, inclusive espaço físico suficiente para sua instalação. 
 
Art. 3º Os serviços da Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis constituirão na apresentação 
de laudo específico para utilização em processo de aquisição e alienação de bens imóveis que terá por 
objetivo avaliar, mediante procedimentos aqui fixados, o valor de imóveis de interesse direto ou indireto 
da Administração Pública Municipal. 
 
Parágrafo Único - No laudo de avaliação, além do valor, deverá constar, detalhadamente as condições 
e características do imóvel. 
 
Art. 4º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis deverá avaliar os imóveis de conformidade 
com solicitações feitas pelo município, devendo apresentar um relatório onde deverá constar o preço 
máximo avaliado do imóvel, para fins de aquisição, alienação e locação. 
 
Art. 5º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis terá como atribuição avaliar bens públicos 
móveis, imóveis ou inservíveis a fim de dar-lhe a devida destinação ou ainda atender a dispositivos legais, 
bem como avaliar bens particulares caso necessário, estando incluídos valores referentes a aluguéis que 
o município necessite contratar. 
 
Parágrafo Único - A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis poderá avaliar bens imóveis 
particulares quando tratar-se para fins de base cálculo e cobrança de tributos 
 
Art. 6º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo principal, preparar 
anualmente e submeter à provação do Prefeito Municipal, a Planta de Valores Venais dos imóveis 
sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
Parágrafo Único - A Planta de Valores Venais elaborada pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e 
Imóveis será baixada por decreto do Prefeito Municipal até o último dia útil do mês de dezembro do ano 
antecedente à sua vigência. 
 
Art. 7º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis deverá, para atingir aos seus objetivos 
exercer as seguintes atividades básicas, possuindo as seguintes atribuições: 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-pomerode-sc
https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/pomerode/lei-complementar/2001/7/75/lei-complementar-n-75-2001-institui-o-codigo-tributario-do-municipio-de-pomerode
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I - pesquisar e analisar o mercado imobiliário local e regional; 
II - acompanhar sistematicamente as mudanças físicas e conjunturais que influam no valor venal dos 
imóveis; 
III - pesquisar e desenvolver novos métodos de avaliações de imóveis; 
IV - requerer dos órgãos integrantes da administração Municipal, direta ou indireta, todas as informações 
necessárias à concepção de seus objetivos, que lhe serão fornecidos com presteza e exatidão. 
V - manter entendimentos com órgãos oficiais federais, estaduais e privados para obter dados 
necessários à fixação da Planta de Valores Venais; 
VI - fornecer subsídios para campanha de esclarecimento público sobre valores venais de imóveis e 
cobrança de tributos; 
VII - assessorar o Prefeito Municipal e a Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF, naquilo que lhe 
for solicitado com relação à administração tributária do Município; 
VIII - seguir as normas técnicas de avaliação previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT e pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA; 
IX - avaliar os imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, passíveis de alienação, doação ou 
permuta; 
X - avaliar os imóveis particulares para todas as formas de aquisição pelo Poder Público Municipal; 
XI - avaliar as áreas remanescentes de obra pública ou resultantes de modificação de alinhamento; 
XII - verificar a compatibilidade do valor locatício pretendido pelo proprietário em relação ao mercado 
imobiliário local, tratando-se de locação de imóveis particulares pelo Poder Público, bem como em suas 
revisões; 
XIII - avaliar os bens públicos em geral, passíveis de licitação por leilão ou para doação a outro ente 
federado ou às entidades de assistência social; 
XIV - elaborar laudo de avaliação, detalhado e conclusivo do imóvel, objetivando respaldar o Poder 
Executivo de dados suficientes e inequívocos acerca do real valor do bem. 
 
Art. 8º Os membros da Comissão exercerão as atribuições enumeradas de forma gratuita e sem prejuízo 
das funções normais do cargo ocupado na Administração Municipal, sendo o exercício da função 
considerado na avaliação de desempenho do servidor. 
 
Art. 9º Fica revogado o Decreto Municipal nº 2.523, de 1º de Setembro de 2010. 
 
Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 2 de setembro de 2011. 
 
PAULO MAURÍCIO PIZZOLATTI 
Prefeito Municipal  
 
ESTE EXEMPLO TEM A ÚNICA FINALIDADE DE DEMONSTRAR A POSSÍVEL RELAÇÃO ENTRE 
OS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL PARA FINS FISCAIS E OS DE REAVALIAÇÃO 
PARA FINS PATRIMONIAIS. ISSO PERMITE SUGERIR POSSÍVEL PARCERIA ENTRE AS ÁREAS 
DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO E A ÁREA TRIBUTÁRIA, VISANDO EFETUAR UM ÚNICO 
TRABALHO QUE ATENDA AS DUAS FINALIDADES, EVITANDO COM ISSO RETRABALHO. 
  

https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/pomerode/decreto/2010/252/2523/decreto-n-2523-2010-dispoe-sobre-as-atribuicoes-da-comissao-de-avaliacao-de-bens-moveis-e-imoveis


 

____________________________________________________________________________________________ 
(*) Texto elaborado e/ou organizado pelo Professor Francisco Glauber Lima Mota, a partir de sua experiência 
profissional como contador, bem como de suas pesquisas em materiais didáticos e normativos, e ainda em 
materiais disponíveis na internet, que tiveram alguns trechos transcritos unicamente para fins didáticos. 
Alguns conteúdos deste texto foram fruto de profícuas discussões em sala de aula. Agradeço aos meus 
queridos alunos pela colaboração.  
Este texto não se destina à comercialização, sendo permitida a reprodução parcial de pequenos trechos, 
desde que citada a fonte. 
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APÊNDICE C 
 

LINKS PARA ACESSO A NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE REAVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL NO SETOR PÚBLICO 

 
 

- BARREIRAS – BA 
Decreto n° 282 de 21 de novembro de 2017 - NORMA INTERNA DE CONTROLE 
PATRIMONIAL. Normatiza o controle da movimentação dos bens patrimoniais da 
Prefeitura Municipal de Barreiras-BA.  
http://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2017/diario2605.pdf 

 
- PERNAMBUCO 
DECRETO Nº 39.639, DE 25 DE JULHO DE 2013. Institui a obrigatoriedade de realizar 
os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, 
amortização e exaustão dos bens do Estado nos casos que especifica. 
http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=254e27f9-1067-40b5-9d25-
7a26f3c52d27&groupId=11927 

 
- TOCANTINS 
DECRETO Nº 4.480, de 23 de janeiro de 2012. Determina a implantação dos 
procedimentos destinados à redução ao valor recuperável, à reavaliação e à 
depreciação dos bens móveis da administração direta e indireta do Poder Executivo, e 
adota outras providências. 
http://www.compras.to.gov.br/sgc/Documentos/1460/Decreto_n.%C2%BA_4.480,_de_23_01_12;_D.O.
_n.%C2%BA_3.553,_de_23_01_12..pdf 
 

- LAGES – SC (*) 
DECRETO Nº 15.230, de 26 de novembro de 2015. Dispõe sobre a adoção dos 
procedimentos iniciais para regularização patrimonial e disciplina procedimentos de 
reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização dos bens móveis 
do ativo permanente do Município de Lages. 
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2015/1523/15230/decreto-n-15230-2015-dispoe-
sobre-a-adocao-dos-procedimentos-iniciais-para-regularizacao-patrimonial-e-disciplina-procedimentos-
de-reavaliacao-reducao-ao-valor-recuperavel-depreciacao-e-amortizacao-dos-bens-moveis-do-ativo-
permanente-do-municipio-de-lages 

(*) O caso de Lages - SC é um dos bons exemplos de excelência na 
regulamentação do tema. 
  
- SANTA CATARINA (**) 
DECRETO Nº 3.486, de 3 de setembro de 2010. Institui a obrigatoriedade de realizar 
os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, 
amortização e exaustão dos bens do Estado nos casos que especifica. 
https://www.google.com.br/search?ei=D-
7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+
&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-
ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU 

(**) Neste exemplo, também de grande excelência, consta um caso concreto de 
estabelecimento de um valor para auxiliar a aplicação do conceito “variação 
significativa”. Foi estipulado o valor de R$1.000,00 (hum mil reais). 

http://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2017/diario2605.pdf
http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=254e27f9-1067-40b5-9d25-7a26f3c52d27&groupId=11927
http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=254e27f9-1067-40b5-9d25-7a26f3c52d27&groupId=11927
http://www.compras.to.gov.br/sgc/Documentos/1460/Decreto_n.%C2%BA_4.480,_de_23_01_12;_D.O._n.%C2%BA_3.553,_de_23_01_12..pdf
http://www.compras.to.gov.br/sgc/Documentos/1460/Decreto_n.%C2%BA_4.480,_de_23_01_12;_D.O._n.%C2%BA_3.553,_de_23_01_12..pdf
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2015/1523/15230/decreto-n-15230-2015-dispoe-sobre-a-adocao-dos-procedimentos-iniciais-para-regularizacao-patrimonial-e-disciplina-procedimentos-de-reavaliacao-reducao-ao-valor-recuperavel-depreciacao-e-amortizacao-dos-bens-moveis-do-ativo-permanente-do-municipio-de-lages
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2015/1523/15230/decreto-n-15230-2015-dispoe-sobre-a-adocao-dos-procedimentos-iniciais-para-regularizacao-patrimonial-e-disciplina-procedimentos-de-reavaliacao-reducao-ao-valor-recuperavel-depreciacao-e-amortizacao-dos-bens-moveis-do-ativo-permanente-do-municipio-de-lages
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2015/1523/15230/decreto-n-15230-2015-dispoe-sobre-a-adocao-dos-procedimentos-iniciais-para-regularizacao-patrimonial-e-disciplina-procedimentos-de-reavaliacao-reducao-ao-valor-recuperavel-depreciacao-e-amortizacao-dos-bens-moveis-do-ativo-permanente-do-municipio-de-lages
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2015/1523/15230/decreto-n-15230-2015-dispoe-sobre-a-adocao-dos-procedimentos-iniciais-para-regularizacao-patrimonial-e-disciplina-procedimentos-de-reavaliacao-reducao-ao-valor-recuperavel-depreciacao-e-amortizacao-dos-bens-moveis-do-ativo-permanente-do-municipio-de-lages
https://www.google.com.br/search?ei=D-7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU
https://www.google.com.br/search?ei=D-7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU
https://www.google.com.br/search?ei=D-7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU
https://www.google.com.br/search?ei=D-7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU
https://www.google.com.br/search?ei=D-7QWvazMoSowgS6hqmYCA&q=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&oq=decreto+de+reavalia%C3%A7%C3%A3o+de+bens+m%C3%B3veis+&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.10914.10914.0.11512.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.127....0.aFh5mW_41dU

