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LEGISLAÇÃO APLICADA

LEI Nº 4.320/64, DE 17.03.64

Estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Municípios e do Distrito

Federal.

LEI COMPLEMENTAR Nº101/00 (LRF)

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade

na gestão fiscal e dá outras providências.
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LEGISLAÇÃO APLICADA

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE - TÉCNICAS

DO SETOR PÚBLICO (NBC TSP)

Efeitos a partir de 2017

• NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, de 23 de setembro de 2016: Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades 
do Setor Público.

• NBC TSP 01, de 21 de outubro de 2016: Receita de Transação sem Contraprestação.

• NBC TSP 02, de 21 de outubro de 2016: Receita de Transação com Contraprestação.

• NBC TSP 03, de 21 de outubro de 2016: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes.

• NBC TSP 04, de 6 de dezembro de 2016: Estoques.

• NBC TSP 05, de 6 de dezembro de 2016: Contratos de Concessão de Serviços Públicos -
Concedente.
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE - TÉCNICAS

DO SETOR PÚBLICO (NBC TSP)

Efeitos a partir de 2019

• NBC TSP 06, de 22 de setembro de 2017: Propriedade para Investimentos.

• NBC TSP 07, de 22 de setembro de 2017: Ativo Imobilizado. 

• NBC TSP 08, de 22 de setembro de 2017: Ativo Intangível.

• NBC TSP 09, de 22 de setembro de 2017: Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não 
Gerador de Caixa.

• NBC TSP 10, de 22 de setembro de 2017: Redução ao Valor Recuperável de Ativo 
Gerador de Caixa.

LEGISLAÇÃO APLICADA
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- Parte Geral: contextualização, implantação, alcance e autoridade, características

qualitativas e critérios gerais de evidenciação.

- Parte I – PCO: princípios orçamentários, receita orçamentária, despesa

orçamentária e fonte/destinação de recursos;

- Parte II – PCP: elementos das demonstrações contábeis, mensuração de ativos e

passivos, estoques, imobilizado, intangível, reavaliação, redução ao valor

recuperável, depreciação, amortização e exaustão, receita de transação sem/com

contraprestação, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes e DEA;

- Parte III – PCE: Fundeb, Concessões de Serviços Públicos, Operação de Crédito,

RPPS, Dívida Ativa, Precatórios em Regime Especial e Consórcios Públicos;

- Parte IV – PCASP: aspectos gerais e estrutura; e

- Parte V – DCASP: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial,

demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa,

demonstrações das mutações no patrimônio líquido, notas explicativas e

consolidação das demonstrações contábeis.

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – MCASP

(7ª Edição – válida a partir de 2017)

QUESTÕES PATRIMONIAIS GERAIS 
TRATADAS PELA CONTABILIDADE 

Identificação: O QUÊ?
Caracterização de elementos que satisfaçam critérios para
integrar as demonstrações contábeis.

Reconhecimento: QUANDO?
Estabelecimento do momento adequado para incorporar
elementos nas demonstrações contábeis.

Mensuração: QUANTO?
Determinação do valor pelo qual elementos devem ser
reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

Evidenciação: COMO?
Seleção, localização e organização da informação que é
apresentada de maneira a atender necessidades comuns de
grande número de usuários.
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Identificação: O QUÊ?
O que é receita e despesa orçamentária?
Receita: tributos, taxas, serviços, operações de crédito etc.
Despesa: salários, custeio, investimentos, amortização etc.

Reconhecimento: QUANDO?
Quando reconhecer a receita orçamentária?
Na data do documento de arrecadação.

Quando reconhecer a despesa orçamentária?
Na data do empenho.

Mensuração: QUANTO?
Por quanto mensurar a receita orçamentária?
Pelo valor arrecadado.

Por quanto mensurar a despesa orçamentária?
Pelo valor empenhado.

Evidenciação: COMO?
Como divulgar a receita e a despesa orçamentárias?
Por meio do balanço orçamentário.

QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS TRATADAS PELA 
CONTABILIDADE

Identificação: O QUÊ?
O que é ativo, passivo, receita e despesa patrimoniais?

Reconhecimento: QUANDO?
Quando reconhecer ativos, passivos, receitas e despesas
patrimoniais?

Mensuração: QUANTO?
Por quanto mensurar ativos, passivos, receitas e despesas
patrimoniais?

Evidenciação: COMO?
Como divulgar ativos, passivos, receitas e despesas
patrimoniais?

QUESTÕES PATRIMONIAIS TRATADAS 
PELA CONTABILIDADE
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Elementos definidos na NBC TSP – Estrutura Conceitual:
ATIVO

PASSIVO

CONTRIBUIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS

DISTRIBUIÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS

OUTROS RECURSOS

OUTRAS OBRIGAÇÕES

RECEITA

DESPESA

IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL: O QUÊ?

=>

SUPERÁVIT OU 
DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO

SITUAÇÃO 
PATRIMONIAL 

LÍQUIDA

=>

ATIVO: Recurso controlado no presente pela entidade como resultado
de evento passado.

-Recurso: item com potencial de serviço ou com capacidade de gerar
benefícios econômicos;

-Potencial de serviço é capacidade de prestar serviços que contribuam para
alcançar os objetivos da entidade, sem necessariamente haver entrada de
caixa;
-Benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou redução das
saídas de caixa;

-Controlado no presente: a entidade controla o recurso se observar a
existência dos seguintes indicadores:

-Propriedade legal;
-Acesso ao recurso ou capacidade de negar/restringir o acesso;
-Meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus
objetivos; ou
-Direito legítimo ao potencial de serviços ou aos benefícios econômicos.

-Evento passado: a definição de ativo exige que o recurso controlado tenha
surgido de transação ou outro evento passado. O evento passado pode ser a
compra ou desenvolvimento do ativo.

IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL: O QUÊ?
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Examine as situações a seguir e aponte as que envolvem elementos do ativo:

1. Direito de exploração de canal de televisão

2. Gastos com desenvolvimento de website

3. Software livre para edição de texto obtido na internet

4. Equipamento oriundo de arrendamento mercantil financeiro

5. Veículo de passeio alugado

6. Benfeitorias em propriedades de terceiros

7. Gastos com curso para obtenção de conhecimento técnico

8. Gastos com substituição de turbina de aeronave

9. Depreciação de equipamento utilizado na confecção de armário

10. Gastos com assinatura anual de jornais e revistas

IDENTIFICAÇÃO DE ATIVO - Exercício

PASSIVO: Obrigação presente, derivada de evento passado,
cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

-Obrigação Presente: é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou
obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada),
a qual não possa ser evitada pela entidade.

-Evento passado: é necessário que a obrigação presente surja como resultado
de transação ou de outro evento passado e necessite da saída de recursos da
entidade para ser extinta.

-Saída de recursos: um passivo deve envolver uma saída de recursos da
entidade para ser liquidado ou extinto. A obrigação que pode ser extinta sem a
saída de recursos da entidade não é um passivo.

IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL: O QUÊ?
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Indique em quais situações a seguir há itens que se classificam como passivo:

1. Emissão de empenho para atender a diárias do presente exercício financeiro

2. Décimo-terceiro salário referente aos servidores da entidade a ser pago em dezembro

3. Juros transcorridos referentes a empréstimos com vencimento no próximo ano

4. Treinamento em contabilidade pública ocorrido em fevereiro a ser pago em 60 dias

5. Linha de crédito para obtenção de empréstimo junto à instituição financeira

6. Recebimento de recursos de convênios sujeitos à devolução, caso não sejam aplicados
conforme especificado no termo formal

7. Celebração de contrato para aquisição de serviços de tradução simultânea

8. Ação judicial de servidores visando receber diferença salarial (avalia-se que é possível
que a decisão judicial seja contrária à entidade)

9. Reivindicação de fornecedor, ainda no âmbito administrativo, visando receber
compensação por prejuízos (avalia-se que é muito provável que o valor seja devido)

10. Auto de infração de trânsito de veículo de propriedade da entidade.

IDENTIFICAÇÃO DE PASSIVO - Exercício

REGRA GERAL:

O registro de compromissos a pagar deve ser feito observando o mês de
referência da despesa, independentemente da data de
pagamento/vencimento.

FUNDAMENTAÇÃO:

LRF - Art. 50, inciso II: a despesa e a assunção de compromisso serão ser
registradas segundo o regime de competência...

Exemplos de reconhecimento de dívidas a pagar a pessoal:

- adicional de férias: mensalmente, na proporção de 1/12 avos;

- 13º salário: mensalmente, na proporção de 1/12 avos;

- precatórios trabalhistas: na sentença judicial, sendo recomendado o
registro de “Provisão para riscos trabalhistas” ao se tomar ciência.

- na aquisição de serviços: período/mês da efetiva prestação dos serviços
(ver “descrição”/observação” da nota fiscal)

- na aquisição de bens: data de recebimento dos bens (não confundir com a
data do ateste).

14

DÍVIDAS POR COMPETÊNCIA
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Documento auxiliar da nota

fiscal eletrônica de empresa

fornecedora de quadros de

aviso, no valor de R$1.380,70:

Data de emissão:

12.6.18.

Recebimento dos quadros:

28.6.18.

Ateste:

21.7.18.

DÍVIDAS POR COMPETÊNCIA - Estudo de Caso 1

16

Nota fiscal de prestação de

serviços de suporte técnico ao

Governo do Estado do Maranhão,

no valor de R$25.747,26.

Prestação de serviços:

1 a 1.5.18.

Data de emissão:

13.6.18

Data do ateste:

6.7.18.

DÍVIDAS POR 

COMPETÊNCIA

Estudo de Caso 2
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DANFE de prestação de

serviços de manutenção

preventiva e corretiva de

equipamentos médicos, no

valor de R$4.950,00:

Prestação de serviços:

27.1 a 26.5.18.

Data de emissão:

13.7.18

Data do ateste:

18.7.18.

DÍVIDAS POR COMPETÊNCIA - Estudo de Caso 3

18

NFSE de prestação de

serviços de manutenção

preventiva e corretiva de

equipamentos de TI, no valor

de R$40.353,68:

Prestação de serviços:

2.6 a 1.7.18.

Data de emissão:

2.7.18

Data do ateste:

10.7.18.

DÍVIDAS POR 

COMPETÊNCIA 

Estudo de Caso 4
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RECONHECIMENTO:

Processo de incorporar um item, expresso em valores, na

demonstração contábil apropriada, que satisfaça a definição

elemento e possa ser mensurado observando as características

qualitativas e as restrições sobre a informação contábil.

Um item deve ser reconhecido quando:

- satisfizer a definição de elemento; e

- puder ser mensurado de maneira que observe as características

qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a

informação incluída nos RCPGs.

O reconhecimento envolve a avaliação da incerteza relacionada à

existência e à mensuração do elemento, a qual deve ser repetida em

cada data de divulgação do relatório.

RECONHECIMENTO PATRIMONIAL: QUANDO?

- Quando reconhecer ativos e passivos?

Ativos: quando satisfizer a definição de ativo e puder ser mensurado

de maneira que observe as características qualitativas, levando em

consideração as restrições sobre a informação contábil.

Passivos: quando satisfizer a definição de passivo e puder ser

mensurado de maneira que observe as características qualitativas,

levando em consideração as restrições sobre a informação contábil.

- Quando reconhecer receitas e despesas?

Receitas: quando há acréscimo nos benefícios econômicos,

determinado em base monetária confiável, com consequente aumento

no PL (independentemente do recebimento).

Despesas: quando há decréscimo nos benefícios econômicos,

determinado em base monetária confiável, com consequente redução

no PL (independentemente do pagamento).

RECONHECIMENTO PATRIMONIAL: QUANDO?
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DESRECONHECIMENTO:

Processo de avaliar se ocorreram mudanças, desde a data do relatório

anterior, que justifiquem a remoção de elemento que tenha sido previamente

reconhecido nas demonstrações contábeis.

Ao se avaliar a incerteza sobre a existência do elemento patrimonial, deve-se

utilizar os mesmos critérios empregados no reconhecimento inicial.

Quando desreconhecer itens patrimoniais?

quando o item patrimonial já não mais satisfizer a definição de ativo ou de

passivo, após consideradas as características qualitativas da informação

contábil e suas restrições. Nesse caso, deve-se remover o item dos RCPGs.

DESRECONHECIMENTO PATRIMONIAL: Quando?

21

DESRECONHECIMENTO PATRIMONIAL - Exercício Prático I

Considere a seguinte diligência do Órgão de Controle Interno (parte 1):

22
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DESRECONHECIMENTO PATRIMONIAL - Exercício Prático

Considere a seguinte

diligência do Órgão de

Controle Interno

(parte 2)

23

DESRECONHECIMENTO PATRIMONIAL - Exercício Prático

Considere a seguinte diligência do Órgão de Controle Interno (parte final)

Pede-se:

I. Avalie como poderia o serviço de contabilidade atuar no de orientar a gestão da Entidade

a proceder no tratamento desses saldos. Deve ela manter ou baixar os saldos?

II. Apresente a fundamentação normativa ou teórica que dê embasamento à orientação.
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DESRECONHECIMENTO PATRIMONIAL: Quando?

Exercício Prático II

Conta Contábil 

PCASP

Discriminação Ano Lançamento 

SIAFI

Valor

Original

Valor Atual Justificativa

2.2.1.1.1.01.00 Pessoal a Pagar 2009 7.157,63 6.123,63

Considere outra diligência do Órgão de Controle Interno:

“Senhor Diretor,

Tendo em vista os trabalhos de auditoria financeira nos demonstrativos dessa

Unidade X, e após análise do Balanço Patrimonial, verificamos a existência de saldo

alongado (desde 2009) e irrisório em conta de Passivo Não Circulante.

Em face do exposto, solicito esclarecer, até o dia 15 de junho de 2018, o motivo

da manutenção do saldo abaixo:

Atenciosamente,

Chefe do Núcleo de Auditoria Contábil e Operacional”

25

Pede-se:

I. Avalie como poderia o serviço de contabilidade atuar no de orientar a gestão da Entidade

a proceder no tratamento desses saldos. Deve ela manter ou baixar os saldos?

II. Apresente a fundamentação normativa ou teórica que dê embasamento à orientação.

Solução do Exercício Prático I

Prezados Senhores,

O valor se refere à conversão de benefício de ex-servidores para URV. A contabilização

ocorreu no passivo não circulante, em razão da expectativa de pagamento no longo prazo, dada a

ausência de reclamação por parte dos credores.

Considerando o longo tempo dos registros (quase 10 anos), entende esta área técnica que os

valores já não atendem ao conceito de passivo, conforme NBC TSP 00 – Estrutura Conceitual do CFC

e MCASP da STN, em razão da baixa expectativa de saída de recursos da entidade para sua extinção.

Além disso, destaca-se que a manutenção de valores no BP, requer a constante observância das

características qualitativas da informação contábil, limitada sua aplicação às seguintes restrições:

Equilíbrio, Materialidade e Custo-benefício.

Dentro do que concebe essa mencionada norma do CFC, a análise da aplicação dessas

características qualitativas e suas restrições é resultado de julgamento profissional, que pode

resultar em desreconhecimento de itens patrimoniais, conforme a seguir transcrito:
“6.10 O desreconhecimento é o processo de avaliar se ocorreram mudanças, desde a data do relatório anterior,

que justifiquem a remoção de elemento que tenha sido previamente reconhecido nas demonstrações contábeis, bem

como remover esse item se tais mudanças ocorrerem.”

Salienta-se que a baixa dos valores visa alinhamento aos preceitos da Ciência Contábil

orientados pelo CFC e pela STN.

Por fim, destaca-se que este entendimento não entra na discussão da avaliação de aspectos

jurídicos.



14

MENSURAÇÃO:

Consiste em constatar os valores pelos quais os elementos patrimoniais devem ser

reconhecidos e apresentados nos RCPGs.

O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o

custo dos serviços (em termos históricos e atuais), a capacidade operacional (suporte à

prestação de serviços no futuro) e a financeira da entidade de forma que seja útil para

prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. (NBC TSP-

EC)

- Por quanto mensurar ativos e passivos?

Ativos: custo histórico ou valores correntes (valor de mercado, custo de reposição ou

substituição, preço líquido de venda ou valor em uso).

Passivos: pelo custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado,

custo de liberação e preço presumido.

- Por quanto mensurar receitas e despesas patrimoniais?

Pelos efetivos valores das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas,

respectivamente.

MENSURAÇÃO PATRIMONIAL: QUANTO?



1
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De acordo com as NBC TSP e com o MCASP

ASPECTOS PATRIMONIAIS E 

ORÇAMENTÁRIOS DA 

CONTABILIDADE APLICADA 

AO SETOR PÚBLICO

CONCEITO

A despesa é o conjunto de dispêndios de recursos financeiros do Estado destinados ao

funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, com

prévia autorização legislativa.

CLASSIFICAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- Institucional: identifica a instituição a quem foi atribuído o poder de gastar,

desdobrada em órgão orçamentário e unidade orçamentária.

- Funcional: identifica as grandes áreas de atuação do governo, ou seja, as funções e

subfunções.

- Estrutura Programática: identifica “o que fazer” e “para que” deve ser feito,

utilizando conjuntos de ações (projetos, atividades e operações especiais) organizados

em programas.

- Econômica (Quanto à Natureza): desdobra os gastos públicos em despesas correntes e

despesas de capital.

DESPESA

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 23/10/2018
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CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

- unidade orçamentária: o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou

repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964).

- órgão orçamentário: agrupamento de unidades orçamentárias.

As dotações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das

ações.

Em geral, o código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos:

XX . XXX

Exemplos:

Órgão orçamentário/Unidade orçamentária

17.101 - Secretaria de Estado da Educação

17.203 - Fundação Nice Lobão

17.901 - Fundo Escola Digna

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 33/10/2018

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

- Função: maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público.

Quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão.

- Subfunção: nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar

cada área da atuação governamental por meio da agregação de subconjunto de

despesas..

Em geral, o código da classificação funcional compõe-se de cinco dígitos:

XX XXX

Exemplos:

Função Subfunção

04 Administração 121 Planejamento e Orçamento

12 Educação 361 Ensino Fundamental

16 Habitação 481 Habitação Rural

26 Transporte 782 Transporte Rodoviário

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

43/10/2018
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CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTRURA PROGRAMÁTICA

- Programa: é o instrumento de organização da atuação governamental que articula

um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum

preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de

determinada necessidade ou demanda da sociedade.

- Exemplos de programas da função Habitação e da função Saneamento:

- 0588 Minha Casa Meu Maranhão

- 0586 Desenvolvimento Urbano e Regional

- Ação: operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para

atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as

transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas

físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e

financiamentos, dentre outros.

As ações, conforme suas características, podem ser classificadas como atividades,

projetos ou operações especiais.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

53/10/2018

CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTRURA PROGRAMÁTICA

- Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um

produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo.

- Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das

quais resulta produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.

- Operação Especial: Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou

aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(*) Exemplos extraídos da LOA do Estado do Maranhão
6
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Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 7

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (QUANTO À NATUREZA)

CATEGORIA ECONÔMICA:    X

GRUPO DE DESPESA: X

MODAL. DE APLICAÇÃO:     XX 

ELEMENTO DE DESPESA: XX

DESDOBRAMENTO: XX (facultativo)

3/10/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 8

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA
(CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA)

3. CORRENTES 4. CAPITAL
1. PESSOAL E ENC.SOCIAIS 4. INVESTIMENTOS

2. JUROS E ENC. DÍVIDA 5. INVERSÕES FINANCEIRAS

3. OUTRAS   D. CORRENTES 6. AMORTIZAÇÃO DÍVIDA

OBSERVAÇÕES:

A Portaria Interministerial STN-SOF Nº163/2001 estabelece que a Reserva de
Contingência (RC) e a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor

(RPPS) serão identificadas pelo código 9.9.99.99.99, no âmbito da categoria

econômica e grupo de natureza da despesa.

3/10/2018



5

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 9

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA

3. CORRENTES: as que não contribuem, diretamente, para a formação
ou aquisição de um bem de capital

1. Pessoal e enc. sociais: despesas orçamentárias com pessoal ativo e
inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do
art. 18 da Lei Complementar no 101, de 2000.

2. Juros e enc. dívida: despesas orçamentárias com o pagamento de
juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e
externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

3. Outras d. correntes: despesas orçamentárias com aquisição de
material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções,
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da
categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais
grupos de natureza de despesa.

3/10/2018
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DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA

4. CAPITAL: despesas que contribuem, diretamente, para a

formação ou aquisição de um bem de capital.

4. Investimentos: despesas orçamentárias com softwares e com o
planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de
imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

5. Inversões financeiras: despesas orçamentárias com a aquisição de
imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do
capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além
de outras despesas classificáveis neste grupo.

6. Amortização da dívida: despesas orçamentárias com o pagamento
e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial
da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

3/10/2018
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Modalidades de Aplicação (principais)

20 - Transferências à União

Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito

Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para

suas entidades da administração indireta. Exemplo: 3.3.20.xx

30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros

da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para

suas entidades da administração indireta. Exemplo: 3.3.30.xx

40 - Transferências a Municípios

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros

da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da

administração indireta. Exemplo: 3.3.40.xx

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a

entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração

pública. Exemplo: 3.3.50.xx

3/10/2018
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Modalidades de Aplicação (principais)

60 - Transferências a Instituições Privada com Fins Lucrativos

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a

entidades com fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração

pública. Exemplo: 3.3.60.xx

70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a

entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou

mais países, inclusive o Brasil. Exemplo: 3.3.70.xx

80 - Transferências ao Exterior

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a

órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos

internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que

tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. Exemplo: 3.3.80.xx

90 - Aplicações Diretas

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou

oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos

Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de

governo. Exemplo: 3.3.90.xx

3/10/2018
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Elementos de Despesa

Desdobramento da despesa com pessoal, material,

serviços, obras e outros meios de que se serve a

administração pública para a consecução dos seus fins,

tais como:
03- Pensões do RPPS e Militar 11-Vencim. Vantagens Fixas – P. Civil

14-Diárias – Civil 21-Juros sobre a Dívida por Contrato

30-Material de Consumo     33-Passagens e Desp. c/ Locomoção

36-Serv. Terceiros P. Física 39-Serv.Terceiros P. Jurídica

51-Obras e Instalações 52-Equipamentos e Material Permanente

61-Aquisição de Imóveis     71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

Exemplos: 3.3.90.30

4.4.90.52

3/10/2018
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DETALHAMENTO BÁSICO DA DESPESA NA LOA 

DO ESTADO DO MARANHÃO

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS - LEI 4320/64

SUPLEMENTARES: DESTINADOS A REFORÇO DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ESPECIAIS: DESTINADOS A DESPESAS PARA AS

QUAIS NÃO HAJA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECÍFICA.

EXTRAORDINÁRIOS: DESTINADOS A DESPESAS

URGENTES E IMPREVISTAS, EM CASO DE GUERRA,

COMOÇÃO INTESTINA OU CALAMIDADE PÚBLICA.

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS

- CARACTERÍSTICAS - LEI 4320/64 -

Os créditos suplementares e especiais serão autorizados
por lei, abertos por decreto executivo. A abertura depende
de recursos disponíveis.

Os créditos extraordinários serão abertos por decreto
executivo, com imediata comunicação ao Poder
Legislativo.

Os créditos adicionais vigoram no exercício financeiro em
que forem abertos.

Os especiais e extraordinários podem ser prorrogados.

A lei de orçamento poderá conter autorização para o
executivo abrir crédito suplementar, até certo valor.

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS  

CARACTERÍSTICAS - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 138

É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem
autorização legislativa e sem recursos correspondentes.

A abertura de crédito extraordinário só será admitida para despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública.

Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício
financeiro em que forem autorizados. Se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses do ano, podem ser reabertos
no limite do saldo e incorporados ao orçamento do ano subsequente.

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS -

Consideram-se recursos para abertura de créditos suplementares e

especiais, desde que não comprometidos (art. 43 - Lei 4.320/64):

- SUPERÁVIT FINANCEIRO;

- EXCESSO DE ARRECADAÇÃO;

- ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO;

- OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

Consideram-se ainda recursos para abertura de créditos adicionais:

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS
- FONTES DE RECURSOS -

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:

Cancelamento parcial ou total de dotações

específicas aprovadas na lei de orçamento ou em

créditos adicionais.

Provoca a redução dos montantes autorizados para

execução da despesa, liberando recursos financeiros

estimados para outras despesas.

Consiste em reduzir despesa e não em criar nova

fonte de receita.

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DOTAÇÃO SUJEITA 

À ANULAÇÃO 

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

CRÉDITO 

ADICIONAL

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS
- FONTES DE RECURSOS -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

De acordo com a LRF, art. 5º, o projeto de lei orçamentária deve conter

reserva de contingência destinada a atender passivos contingentes e

outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Consiste em reduzir dotação global constante da lei de orçamento anual,

cujos recursos são destinados a contingências.

Funciona como a anulação de dotação.

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

CRÉDITO 

ADICIONAL

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA

3/10/2018
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CRÉDITOS ADICIONAIS
- FONTES DE RECURSOS -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

Consiste em autorização para realização de

empréstimos, de financiamentos, bem como a

emissão de títulos públicos.

Forma de captação de recursos financeiros a

serem utilizados no atendimento de desequilíbrio

orçamentário e financiamento de obras e serviços

públicos.

Provoca o crescimento da dívida pública.

3/10/2018



14

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 27

LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE 

SAÍDA DE 

RECURSOS)

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE 

SAÍDA DE 

RECURSOS)

CRÉDITO 

ADICIONAL

OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO

3/10/2018
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EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (EA):

Saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a

arrecadação prevista (AP) e a arrecadação realizada (AR).

Então: EA = AR > AP

Deve-se considerar ainda a tendência do exercício, que

implica refazer as estimativas iniciais de receita para o

período, de modo a possibilitar a comparação da previsão

atualizada (PA) com a previsão inicial (PI).

Logo: EA = PA > PI

CRÉDITOS ADICIONAIS

- FONTES DE RECURSOS -

3/10/2018
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Cálculo dos recursos disponíveis à conta do Excesso de

Arrecadação:

A Lei 4320/64 dispõe que devem ser deduzidos os créditos

extraordinários abertos no ano (CEA) para se identificar os

recursos disponíveis do excesso de arrecadação (RDEA).

Então:

RDEA = EA – CEA

CRÉDITOS ADICIONAIS

- FONTES DE RECURSOS -

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO INICIAL 

DO  FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO INICIAL 

DO  FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE SAÍDA 

DE RECURSOS)

CRÉDITO 

ADICIONAL

LOA
(PREVISÃO INICIAL 

DO  FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO

3/10/2018

NOVA 

PREVISÃO 

DE RECEITA
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SUPERÁVIT FINANCEIRO (SF):

Diferença positiva entre o ativo financeiro (AF) e o passivo

financeiro (PF), apurada com base no balanço patrimonial do

ano anterior. SF = AF > PF

CRÉDITOS ADICIONAIS

- FONTES DE RECURSOS -

3/10/2018

Balanço Patrimonial – art. 105 da Lei 4.320/64

Ativo Passivo

Ativo Financeiro: créditos e valores cuja

realização independa de autorização

orçamentária e o numerário. Exemplos:

-recursos financeiros em espécie

-saldos bancários

-aplicações financeiras

-etc

Passivo Financeiro: compromissos exigíveis

cujo pagamento independa de autorização

orçamentária. Exemplos:

-dívidas a pagar a fornecedores

-salários a pagar a pessoal

-encargos sociais a recolher

-etc

.... ....

Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 34

Cálculo dos recursos disponíveis à conta do Superávit

Financeiro:

A Lei nº 4320/64 dispõe que devem ser conjugados os

créditos transferidos (CT) e as operações de crédito

vinculadas a eles (OCV), para identificar os recursos

disponíveis do superávit financeiro (RDSF).

Então:

RDSF = SF – (CT – OCV)

ou SF – CT + OCV

CRÉDITOS ADICIONAIS

- FONTES DE RECURSOS -

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

SUPERÁVIT FINANCEIRO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE 

SAÍDA DE 

RECURSOS)

FLUXO  

DE 

ENTRADA 

DO ANO

ATUAL

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

SUPERÁVIT FINANCEIRO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE 

SAÍDA DE 

RECURSOS)

SUPERÁVIT 

FINANCEIRO

FLUXO  

DE 

ENTRADA 

DO ANO

ATUAL

+ SALDO 

DO ANO 

ANTERIOR

3/10/2018
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LOA
(PREVISÃO DO  

FLUXO DE 

ENTRADA   DE  

RECURSOS)

CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE RECURSOS

SUPERÁVIT FINANCEIRO

LOA
(FIXAÇÃO DO 

FLUXO DE 

SAÍDA DE 

RECURSOS)

SUPERÁVIT 

FINANCEIRO

FLUXO  

DE 

ENTRADA 

DO ANO

ATUAL

+ SALDO 

DO ANO 

ANTERIOR

3/10/2018

CRÉDITO 

ADICIONAL

FLUXO 

DE 

SAÍDA  

DO ANO

ATUAL
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PLANEJAMENTO

ETAPAS

EXECUÇÃO

Planejamento: compreende os estágios de :

- fixação da despesa,

- descentralização de créditos orçamentários,

- programação orçamentária e financeira e

- processo de licitação e contratação.

Execução: abrange os estágios de:

- empenho,

- liquidação e

- pagamento.

3/10/2018

UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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Planejamento

Fixação: compreende o PPA, a LDO e a LOA visando o
estabelecimento das ações e seus respectivos limites de gastos
(dotação).

Descentralização: movimentação interna (provisão) ou externa
(destaque) de créditos para que outras unidades possam executar a
despesa.

Programação: compatibilização da execução da despesa com a
execução de receita, visando o ajuste da despesa fixada às novas
projeções de resultados e da arrecadação.

Licitação e Contratação: procedimento que visa a obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública para
aquisição de bens e serviços, contratação de obras e serviços,
alienação de bens etc.

3/10/2018

UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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Execução

- Empenho: comprometimento da dotação orçamentária.
(art. 58 a 61).

- Liquidação: verificação do direito adquirido pelo credor
do empenho e consequente assunção de compromisso a
pagar. (art. 62 e 63).

- - Pagamento: extinção da obrigação de pagar. (art. 64 e
65).

3/10/2018

UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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Entende-se como material de consumo e material permanente:

a. Material de Consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da

definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física

e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;

b. 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.

Além disso, na classificação da despesa com aquisição de material devem

ser adotados alguns parâmetros que distinguem o material permanente do

material de consumo.

3/10/2018

Material Permanente x Material de Consumo
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Um material é considerado de consumo caso atenda a pelo menos um dos critérios a

seguir:

a. Critério da Durabilidade: se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas

condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

b. Critério da Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável,

caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;

c. Critério da Perecibilidade: se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se

deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;

d. Critério da Incorporabilidade: se está destinado à incorporação a outro bem, e não

pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal.

Pode ser utilizado para a constituição de novos bens, melhoria ou adições

complementares de bens em utilização (sendo classificado como 4.4.90.30), ou para

a reposição de peças para manutenção do seu uso normal que contenham a mesma

configuração (sendo classificado como 3.3.90.30);

e. Critério da Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação.

3/10/2018

Material Permanente x Material de Consumo
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Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa

orçamentária somente deverá ser classificada como serviços de terceiros –

elemento de despesa 36 (PF) ou 39 (PJ) – se o próprio órgão ou entidade

fornecer a matéria-prima.

Caso contrário, classificar no elemento de despesa 52 (material permanente)

ou no elemento de despesa 30 (material de consumo).

A despesa orçamentária deve ser classificada independentemente do tipo de

documento fiscal, como serviços de terceiros ou material mediante a

verificação do fornecimento ou não da matéria-prima.

Na contratação de confecção de placas de sinalização, há nota fiscal de

serviço, mas a despesa orçamentária será classificada no ED 30 – material

de consumo, pois não há fornecimento de matéria-prima.

(essência sobre a forma)

3/10/2018
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x Material de Consumo
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São considerados serviços de terceiros as despesas com:

a. Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens

imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel;

b. Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;

c. Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e

lambris; e

d. Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.

Quando a despesa ocasionar ampliação relevante do potencial de geração de

benefícios econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada

como obras e instalações, portanto, despesas com investimento.

3/10/2018

Obras e Instalações x Serviços de Terceiros
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RESTOS A PAGAR (ART. 36 DA LEI 4.320/64 E MCASP)

- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS ATÉ 31/12

- SÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR ORIUNDAS DA EXECUÇÃO DA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- DESDOBRAM-SE EM:

. PROCESSADOS: provenientes de empenhos liquidados

. NÃO PROCESSADOS: oriundos de empenhos:

I - a liquidar ou 

II - em liquidação

3/10/2018
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Inscrição dos Restos a Pagar 

A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e

condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF), no seu art. 42:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente

disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final

do exercício.

3/10/2018
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Restos a Pagar Não Processados - RPNP

Serão inscritas em restos a pagar não processados as despesas não liquidadas, nas

seguintes condições:

I - O serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se

encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro em fase de verificação do

direito adquirido pelo credor (despesa em liquidação); ou

II - O prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente

(despesa a liquidar).

A inscrição de despesa em RPNP é realizada após a anulação dos empenhos que não

serão inscritos em virtude de restrição em norma do ente da Federação. Após,

inscreve-se os restos a pagar não processados do exercício.

As despesas empenhadas e ainda não liquidadas, para efeito do adequado

tratamento contábil, são divididas entre “a liquidar” e “em liquidação”.

Essa distinção depende da correta identificação da ocorrência do fato gerador da

obrigação a ser reconhecida.

3/10/2018
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Restos a Pagar Processados - RPP

Serão inscritas em restos a pagar processados as despesas liquidadas e não

pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, a obra ou o

material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo

contratante, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964.

No caso das despesas orçamentárias inscritas em restos a pagar

processados, verifica-se na execução o cumprimento dos estágios de

empenho e liquidação, restando pendente apenas o pagamento.

Neste caso, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o

fornecedor de bens ou serviços satisfez a obrigação de fazer e a

Administração conferiu essa obrigação. Portanto, não poderá deixar de

exercer a obrigação de pagar, salvo motivo previsto na legislação pertinente.

3/10/2018
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ART. 37 DA LEI 4.320/64)

“Art. 37 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo

suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na

época própria, bem como os restos a pagar com prescrição

interrompida e os compromissos reconhecidos após o

encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à

conta de dotação específica consignada no orçamento,

discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a

ordem cronológica.”

3/10/2018
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA NO MCASP 

Para fins de identificação de DEA, considera-se:

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo

empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento

do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor

tenha cumprido sua obrigação;

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição

como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do

credor;

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a

obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido

o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.”

3/10/2018
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RESTOS A PAGAR x DEA

3/10/2018

REFERÊNCIA TEMPORAL RPNP A LIQUIDAR
RPNP EM 

LIQUIDAÇÃO
RP PROCESSADOS DEA

Ano da emissão do empenho Anterior Anterior Anterior Atual

Ano do recebimento do objeto do 

empenho
Atual Anterior Anterior Anterior

Ano da liquidação do empenho Atual Atual Anterior Atual

Ano do pagamento do empenho Atual Atual Atual Atual

Observe o quando-resumo a seguir que destaca as diferenças básicas entre

restos a pagar não processados a liquidar, restos a pagar não processados

em liquidação, restos a pagar processados e despesas de exercícios

anteriores (DEA):

Lei nº 4.320/64, arts. 68 e 69:

“Art. 68 - O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas

expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor,

sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar

despesas que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação.

“Art. 69 - Não se fará adiantamentos a servidor em alcance nem a responsável

por dois adiantamentos”.

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Legislação
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O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos:

a. Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços

especiais, que exijam pronto pagamento;

b. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar

em regulamento; e

c. Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo

valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo

próprio.

Não se concederá suprimento de fundos:

a. A responsável por dois suprimentos;

b. A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir,

salvo quando não houver na repartição outro servidor; e

c. A servidor declarado em alcance, ou seja, aquele que não prestou contas no

prazo regulamentar ou o que teve suas contas recusadas ou impugnadas em

virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação de dinheiro, bens ou valores.

SUPRIMENTO DE FUNDOS – Regras Gerais
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AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS NA LEI 4.320/64 (ART. 106)
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Procedimentos de Adoção Inicial (MCASP – 3.3)

A entidade deve inicialmente realizar ajustes para que as demonstrações

contábeis reflitam a realidade de seus elementos patrimoniais. Dessa forma,
por exemplo, imobilizados e intangíveis devem ser mensurados inicialmente
pelo custo ou valor justo, adotando-se posteriormente procedimentos de
mensuração após o reconhecimento (como a depreciação de imobilizado).

A entidade deve registrar como ajuste de exercícios anteriores os efeitos dos
procedimentos de adoção inicial das normas.

AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 
MCASP da STN

3
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Disponibilidades MCASP –
Item 3.2.1

Serão mensuradas ou
avaliadas pelo valor
original, feita a
conversão, quando em
moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na
data das demonstrações
contábeis.

AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 
MCASP da STN

As aplicações financeiras de liquidez imediata serão mensuradas ou avaliadas pelo
valor original (MCASP: valor justo), atualizadas até a data das demonstrações
contábeis.

4
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Créditos e Obrigações (MCASP – Item 3.2.2)

Serão mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração descritas no
MCASP, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na
data das demonstrações contábeis.

Os riscos de não recebimento de créditos serão reconhecidos em conta de ajuste(*), a qual
será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 
MCASP da STN

5
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Créditos e Obrigações (MCASP – Item 3.2.2)

• As provisões serão reconhecidas com base na melhor estimativa de desembolso necessário para
liquidar/extinguir a obrigação presente na data das demonstrações contábeis.

AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 
MCASP da STN

Observação: Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados
considerando os encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.

6
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Definições (MCASP – Item 4.1)

Custo Histórico: quantia fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo,
correspondente ao caixa ou equivalentes de caixa ou o valor de outra quantia
fornecida à época de sua aquisição ou desenvolvimento.

O termo “custo histórico” também pode ser apresentado como “modelo de custo” 
ou, genericamente, como “mensuração baseada em custos”. 

Valor Realizável Líquido: é o preço estimado de venda no curso normal das
operações, menos os custos estimados para a conclusão, venda, troca ou
distribuição.

Custo Corrente de Reposição: é o custo que a entidade incorreria para adquirir o
mesmo ativo na data da demonstração contábil.

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

7
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Mensuração (MCASP – 4.2)

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de
custo histórico (aquisição, produção ou
construção) ou pelo valor realizável líquido,
dos dois o menor.

Os estoques obtidos por meio de transação sem
contraprestação devem ser mensurados pelo
seu valor justo

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

Destaque-se que os bens de almoxarifado devem estar mensurados pelo preço médio
ponderado das compras (art. 106 da Lei nº 4.320/64).

8
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Mensuração
O estoques devem ser mensurados pelo menor

valor entre o custo histórico e o custo corrente
de reposição quando mantidos para:

- distribuição gratuita ou por valor irrisório
(produtos a serem distribuídos por meio de
cesta básica);

- consumo no processo de produção de
mercadorias a serem distribuídas
gratuitamente ou por valor irrisório (estoques
para merenda escolar, quando a própria
entidade prepara a comida).

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

9
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Mensuração

O valor de custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques a
sua condição e localização atuais.

O custo de aquisição compreende:

- preço de compra;

- frete (transporte);

- seguro;

- manuseio;

- impostos de importação e outros não recuperáveis; e

- outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
suprimentos.

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

10
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São exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques, os quais são

tratados como despesa do período (VPD):

- Valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros insumos;

- Despesa de armazenamento, exceto se necessária ao processo produtivo;

- Despesas administrativas que não contribuem para trazer os estoques ao seu

local e condição atuais; e

- Despesas de comercialização.

Mensuração

Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos

para determinação do custo de aquisição.

O custo de transformação inclui aqueles relacionados com as unidades

produzidas ou com as linhas de produção, tais como:

- Mão-de-obra direta; e

- Custos indiretos de produção, variáveis e fixos, que sejam incorridos para

transformar os materiais em produtos acabados.

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

11
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Exercício prático de mensuração de entradas e saídas

Compra do dia 12/01: - Custo unitário para fins de controle no sistema de almoxarifado: R$5,12
R$5,00 (50.000,00/10.000) + R$0,08 (800,00/10.000) + R$0,04 (400,00/10.000)

- Custo total do estoque para fins de registro contábil: R$51.200,00
(10.000 x R$5,12)

Um órgão público fez as seguintes compras de um mesmo item de almoxarifado:
12/01 – 10.000 unidades por R$50.000,00. Além disso, teve que arcar com os seguintes gastos diretos: R$800,00 de
frete e R$400,00 de seguro.
20/01 – 10.000 unidades a R$5,20 a unidade. Não houve outros gastos adicionais.

Pergunta-se:
Em relação à compra do dia 12/01, qual o custo unitário para fins de controle via sistema de almoxarifado e qual o
custo total de aquisição para fins de registro contábil?

Se após a aquisição do dia 20/01 houve requisições para uso de 11.000 unidades, qual o custo unitário de saída do
item e qual o custo total das saídas? Que conceito de custo deve ser aplicado aqui? Porquê?

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

- Custo unitário de saída do item: (51.200,00+52.000,00)/20.000 = R$5,16
- Custo total das saídas: R$5,16 x 11.000 = R$56.760,00

Conceito aplicado na saída de itens de almoxarifado: Custo médio ponderado

Compra do dia 12/01: - Custo unitário para fins de controle no sistema de almoxarifado: R$5,12
R$5,00 (50.000,00/10.000) + R$0,08 (800,00/10.000) + R$0,04 (400,00/10.000)

- Custo total do estoque para fins de registro contábil: R$51.200,00
(10.000 x R$5,12)

- Custo unitário de saída do item: (51.200,00+52.000,00)/20.000 = R$5,16
- Custo total das saídas: R$5,16 x 11.000 = R$56.760,00

Conceito aplicado na saída de itens de almoxarifado: Custo médio ponderado

12
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Ajuste para perdas (MCASP – Item 4.2.3)
O custo dos estoques pode não ser recuperável se:

- Os itens estiverem danificados;

- Os itens ficarem total ou parcialmente obsoletos;

- Os preços de venda tiverem diminuído; ou

- Os custos estimados de acabamento ou de venda tiverem diminuído.

Nesses casos, o custo dos estoques deve ser ajustado para o valor realizável líquido, para não estar
escriturado por quantia superior àquela que se espera seja realizada com a venda, troca, distribuição ou
uso.

ESTOQUES - MCASP da STN e NBCTSP - EC do CFC

Exemplo de registro contábil:
Débito: 3.6.1.8 VPD com Ajuste de Perda de Estoques
Crédito: 1.1.5.9 ( - ) Ajuste de Perda de Estoques (conta
retificadora de ativo)

__ SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

25/05/2018  17.27    SALDOS DIFERENTE DE ZERO

***  BALANCETE GERAL   ***                       TELA:   1

CONF. COM RESTRICAO

DEZEMBRO DE 2017  - ENCERRADO           POSICAO ATE O MES 30JAN2018 AS 02:03 

SALDO ATUAL  R$    

--------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL

1.1.5.1.0.00.00  MERCADORIAS PARA REVENDA                 1.228.909.325,69 D

1.1.5.2.0.00.00  PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS                58.900.536,30 D

1.1.5.3.0.00.00  PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO          689.859.853,66 D

1.1.5.4.0.00.00  MATERIAS-PRIMAS                            692.488.697,07 D

1.1.5.5.0.00.00  MATERIAIS EM TRANSITO                      780.549.504,54 D

1.1.5.6.0.00.00  ALMOXARIFADO                             5.236.454.888,51 D

1.1.5.8.0.00.00  OUTROS ESTOQUES                         10.961.483.429,58 D

1.1.5.9.0.00.00  AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES                7.470.772,74 C 13

5/10/2018 14

Definições

Valor Recuperável: é o maior valor entre o valor

justo (ver NBC TSP EC - item 7.6(b)) do ativo gerador

de caixa, líquido de despesas de venda e o seu

valor em uso.

Valor Líquido Contábil: valor do bem registrado na contabilidade, em
determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou
exaustão acumulada. (MCASP)

Preço (Valor) Líquido de Venda: montante que a entidade pode obter com a
venda do ativo após deduzir os gastos para a venda.

Valor justo: preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre
participantes do mercado na data da mensuração.

IMOBILIZADO – NBC TSP 07 E MCASP

14
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Princípio Geral do Reconhecimento

A entidade deve aplicar o Princípio Geral do Reconhecimento para todos
os ativos imobilizados no momento em que os custos são incorridos,
incluindo os custos iniciais e os subsequentes (exceto manutenção
periódica) e desde que:

- seja provável que benefícios econômicos

futuros ou potenciais de serviços associados

ao item fluirão para a entidade; e

- seja possível mensurar com segurança o

custo ou valor justo do item.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

15
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Mensuração Inicial do Custo

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou
complementares, será avaliado com base no:

- valor de aquisição,

- custo de produção; ou

- custo de construção.

Quando seus elementos tiverem vida útil econômica limitada, ficam
sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão sistemática
durante esse período.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

16
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Mensuração

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem: 

I. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos; e

II. 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.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP e NBC TSP 07

São exemplos de custos diretamente atribuíveis: 

a. Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou 
aquisição de item do ativo imobilizado; 

b. Custos de preparação do local; 

c. Custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e 

d. Honorários profissionais. 

17

CASO CONCRETO DE MENSURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 

18
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Mensuração

São exemplos de gastos que não fazem parte do custo de 
imobilizado:

(a) gastos de abertura de nova instalação;

(b) gastos incorridos na introdução de novo serviço (incluindo 
propaganda e atividades promocionais);

(c) gastos de transferência das atividades para novo local 
(incluindo custos de treinamento); e

(d) despesas administrativas e outros gastos indiretos.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO - MCASP e NBC TSP 07

O reconhecimento dos custos do ativo imobilizado cessa quando ele está no local
e nas condições operacionais pretendidas pela administração.

19
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Mensuração Após o Reconhecimento

A entidade deve escolher o modelo de custo ou o modelo de reavaliação como
sua política contábil e deve aplicar tal política para uma classe inteira de
ativos imobilizados.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

Após o reconhecimento como ativo, o
imobilizado deve ser evidenciado
pelo custo (valor de aquisição,
produção ou construção) menos
depreciação e redução ao valor
recuperável acumuladas. (MCASP).

Valor de Aquisição....................................................$

(-) Depreciação Acumulada.....................................($)

(-) Redução ao Valor Recuperável .........................($)

20
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A reavaliação é uma alternativa em relação ao custo, útil para assegurar que o valor
contábil de determinados ativos não difira do seu valor justo na data do balanço.

Adotado o método da reavaliação para

um item do ativo imobilizado, tal item,

cujo valor justo possa ser mensurado

confiavelmente, deve ser apresentado

pelo seu valor reavaliado, ou seja,

pelo valor justo à data da reavaliação

menos depreciação e redução ao valor

recuperável acumuladas subsequentes.

Valor Justo (Valor de Mercado)...........................$

(-) Depreciação Acumulada................................($)

(-) Redução ao Valor Recuperável .....................($)

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

Mensuração Após o Reconhecimento

21
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Mensuração

O valor justo de terrenos, edifícios, veículos, instalações e equipamentos é
normalmente determinado por referência aos preços praticados em
mercado ativo e líquido.

Isso decorre do fato de serem bens cujos preços de mercado são
encontrados em publicações impressas ou na internet (portais de
usados).

Se eventualmente não houver mercado ativo e líquido, o valor justo pode
ser estabelecido por referência a outros itens:

- com características semelhantes, e

- em circunstâncias e locais semelhantes.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

22
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Mensuração

No caso de bens imóveis específicos (prédios históricos, palácios, edifícios-sede de governo
entre outros), o valor justo pode ser estimado utilizando-se o valor de reposição do
ativo devidamente depreciado.

O valor de reposição de um ativo depreciado é estabelecido por referência ao preço de
compra ou construção de um ativo com similar potencial de serviço.

Ele é depreciado para refletir

o ativo na sua condição de usado.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

23
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Mensuração

O custo de reposição depreciado é mensurado a partir do custo de
reprodução ou do custo de reposição do ativo, o que for mais
baixo, menos a depreciação acumulada calculada com base neste
custo para refletir o potencial de serviço já consumido ou
esgotado do ativo.

O custo de reposição depreciado é utilizado também para mensurar:

- a redução a valor recuperável de ativo não gerador de caixa; e

- o valor justo de ativos de infraestrutura.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

24
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Caso Prático (OFICINA): Mensuração de imobilizado na aquisição

Hipótese: Aquisição de 100 cadeiras giratórias ao preço unitário de R$280,00.

I – Dados da DANFE:

- preço unitário (com quatro dígitos de centavos): R$269, 2308

- preço total: R$26.923,08

- valor de IPI (4% x preço total): R$1.076,92

- valor total da nota: R$28.000,00

- valor de ICMS (12% x valor total da nota, já embutido nele): R$3.360,00.

II – Demais dados:

- preço unitário de tabela: R$300,00

- desconto comercial concedido pelo fornecedor (6,6667%): R$20,00

- desconto comercial total: R$2.000,00

- frete e seguro: R$350,00 e R$200,00

- gastos com publicação de edital de licitação: R$50,00

- custos administrativos gerais: R$37.000,00.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

25
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Caso Prático (OFICINA):

Pergunta-se: Qual o valor de incorporação dos itens do
imobilizado?

Conclua a memória de cálculo do valor de aquisição das 100 cadeiras 
giratórias:

Preço de tabela: ................................................ R$  30.000,00

(-)Desconto comercial: ...................................... R$  2.000,00

= Preço de compra, incluídos IPI e ICMS: .......... R$ 28.000,00

+ Gastos com frete: ........................................... R$  350,00

+ Gastos com seguro: .......................................  R$  200,00

+ Gastos com publicação do edital: .................  R$  50,00

= Valor de aquisição do imobilizado:................  R$ 28.600,00

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

26
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Produção de Imobilizado

O processo de produção de imobilizado requer o uso de técnicas mais sofisticadas
de mensuração patrimonial que envolvem sistemas de informação de custos.

Observam-se o emprego de dois modelos de mensuração na prática:

- os insumos de produção são levados a resultado durante o processo de
produção e somente após a conclusão do item faz-se a incorporação dele no
patrimônio. Aqui os gastos são tratados como VPD durante o processo de
produção e no final da produção o item é incorporado via VPA.

GASTOS => VPD => VPA

- Os insumos de produção são ativados em conta própria de controle de
produtos em elaboração a cada etapa do processo de produção. Aqui os gastos
são tratados como ATIVO (custo do produto) à medida que avança o processo
de produção, não sendo necessário incorporar o item ao final da produção.

GASTOS => CUSTO DO PRODUTO => ATIVO 

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 
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Custos Subsequentes

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do imobilizado (adicionais ou
complementares) serão incorporados:

- quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou
potenciais de serviços; e

- se o custo ou valor justo do item puder ser mensurado com segurança.

Qualquer outro gasto que não gere
benefícios futuros será reconhecido
como despesa do período, como os
custos de manutenção periódica.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

28
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Custo de Substituição (PCO – item 4.6.1.1)

O custo de reposição de partes do imobilizado deve ser reconhecido:

- quando houver melhoria significativa ou adição complementar
significativa; e

- desde que o custo possa ser mensurado com segurança.

Melhoria significativa: decorre do aumento de vida útil de um
imobilizado, do incremento da capacidade produtiva ou da diminuição
do custo operacional.

Adições complementares significativas: não envolvem substituições, mas
aumentam o tamanho físico do ativo por meio de expansão, extensão
etc., sendo normalmente agregadas ao valor contábil do bem.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP

29
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Custo de Substituição (PCO – item 4.6.1.1)

A incorporação ao imobilizado do custo de substituição de
partes dele implica baixar o valor contábil das partes
substituídas.

Caso não seja praticável a determinação do seu valor contábil,
pode-se utilizar o custo de substituição como indicador do
custo da parte substituída, na época em foi adquirida ou
construída (NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado).

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

30
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CASO PRÁTICO (OFICINA):

Incorporação de custo de substituição de peças, quando não é praticável a determinação
do valor contábil da peça substituída:

Hipótese: um veículo no valor de R$60.000,00 foi depreciado em 80% e o valor contábil
líquido dele é R$12.000,00 (R$60.000,00 – R$48.000,00). Houve substituição do motor
velho por um motor novo, o qual custou R$10.000,00.

Como proceder para baixar o valor da peça substituída?

Utiliza-se como referência o custo de substituição do motor novo (R$10.000,00).

Considerando que o motor velho foi depreciado em 80%, o valor a ser baixado como
referência ao motor velho seria...?

R$2.000,00, representando a parcela ainda não depreciada.

Considerando os registros contábeis, o veículo seria evidenciado de que forma?

Ativo Imobilizado - Veículos....................R$ 68.000,00

(-) Depreciação Acumulada.....................R$ 48.000,00

= Valor contábil líquido............................R$ 20.000,00

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 
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Transferências de itens do imobilizado:

No caso de transferências de ativos, o valor a atribuir será o valor
contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.

Em caso de divergência com o fixado no instrumento de autorização
da transferência, o fato deverá constar em notas explicativas.

Imobilizado obtido gratuitamente:

Quando forem itens obtidos a título gratuito, será considerado:

- o valor justo, resultante da avaliação obtida com base em
procedimento técnico; ou

- o valor patrimonial definido nos termos da doação.

TRATAMENTO DO IMOBILIZADO
MCASP 

32
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Ativo Intangível

Os ativos intangíveis são direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da atividade ou exercidos com esse fim.

É um ativo não monetário identificável sem forma física.

Pesquisa

É a investigação original e planejada realizada com a

expectativa de adquirir novo conhecimento científico

ou técnico.

Desenvolvimento

É a aplicação dos resultados da pesquisa ou de outros conhecimentos em um
plano ou projeto visando à produção de materiais, dispositivos, produtos,
processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente aprimorados, antes do
início da sua produção comercial ou do seu uso.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN e NBC TSP 08
Definições

33
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Um ativo enquadra-se na condição de ativo intangível quando:

- puder ser identificável, controlado; e

- gerar benefícios econômicos futuros ou serviços

potenciais.

Caso estas características não sejam atendidas, o gasto

incorrido na sua aquisição ou geração interna dever ser

reconhecido como despesa.

Um ativo intangível é identificável se:

a. puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado,
individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da
intenção de uso pela entidade; ou

b. resultar de compromissos obrigatórios (incluindo direitos contratuais ou outros direitos
legais), independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade
ou de outros direitos e obrigações.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Procedimentos para Identificar um Ativo Intangível

34
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O controle de um ativo intangível ocorre quando a entidade detém o poder de:

- obter benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais gerados pelo recurso; e

- restringir o acesso de terceiros a esses benefícios ou serviços.

A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do

controle. Contudo, a imposição legal de um direito não é

uma condição imprescindível para o controle, visto que a

entidade pode controlar benefícios econômicos futuros

ou serviços potenciais de outra forma.

A não ser que esteja protegido por direitos legais, é insuficiente para que se enquadrem na definição
de ativo intangível, o controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros ou
serviços potenciais gerados pelo:

- pessoal especializado,

- treinamento,

- talento gerencial ou técnico específico.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Procedimentos para Identificar um Ativo Intangível
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O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade
demonstre que ele atende:

a) à definição de ativo intangível; e

b) aos critérios de reconhecimento, ou seja, quando:

- for provável que os benefícios econômicos futuros esperados e serviço potencial
serão gerados em favor da entidade; e

- o custo ou valor justo do ativo possa ser mensurado com segurança.

Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.

O reconhecimento inicial de um ativo intangível pode ocorrer de três formas: 

- aquisição separada; 

- geração interna; e 

- aquisição por meio de transação sem contraprestação.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento

36
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Aquisição Separada

Para reconhecimento de ativo intangível por “aquisição separada”, considera-se
que o preço pago reflete a expectativa de os benefícios econômicos futuros ou
serviços potenciais esperados fluírem a favor da entidade.

Devem ser computados como custo:

a) o preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos; e

b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade
proposta.

O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando
esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento
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Aquisição Separada

São exemplos de custos diretamente atribuíveis: 

a. Custos incorridos com pessoal necessários para que o ativo fique em condições 
de uso ou de funcionamento; 

b. Honorários profissionais necessários para que o ativo fique em condições de 
uso ou de funcionamento; e 

c. Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. 

São exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível: 

a. Gastos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo 
propaganda e atividades promocionais; 

b. Gastos da transferência das atividades para novo local, incluindo custos de 
treinamento; e 

c. Gastos administrativos e outros gastos indiretos. 

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento

38
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Geração Interna

A “geração interna” envolve a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento.

Nenhum ativo intangível resultante da fase de pesquisa deve ser reconhecido, porque a
entidade não está apta a demonstrar que ele gerará benefícios econômicos ou serviços
potenciais. Esses gastos devem ser reconhecidos como despesa, quando incorridos.

São exemplos de atividades de pesquisa:

- as destinadas à obtenção de novo conhecimento;

- busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa;

- busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou
serviços; e

- formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais,
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados.

Caso a entidade não consiga diferenciá-las, o gasto deve ser tratado como incorrido apenas
na fase de pesquisa.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento
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Geração Interna

São exemplos de atividades de desenvolvimento:

- Projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-
utilização;

- Projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova
tecnologia;

- Projeto, construção e teste de alternativa escolhida de materiais, dispositivos,
produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados;

- Custos relacionados a websites e a desenvolvimento de softwares.

Observação: marcas, títulos de publicações, listas

de clientes, direitos sobre folha de pagamento etc,

gerados internamente, não devem ser reconhecidos

como ativo intangível.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento

40
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Geração Interna

Um ativo intangível resultante de desenvolvimento deve ser reconhecido
somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir:

a) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo;

b) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja
disponibilizado para uso ou venda;

c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

d) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados
para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível;

e) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros ou
serviços potenciais (existência de mercado para os produtos ou para o próprio
ativo intangível); e

f) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível
durante seu desenvolvimento.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP da STN
Reconhecimento

41
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Após o reconhecimento inicial, um
ativo intangível deve ser
apresentado pelo método do
custo menos a amortização
acumulada e a perda por
irrecuperabilidade acumulada.

Adotado o método da reavaliação

para um ativo intangível, ele deve

ser apresentado pelo seu valor

reavaliado, correspondente ao seu

valor justo à data da reavaliação

menos a amortização acumulada.

Valor Justo (Valor de Mercado).............................$

(-) Amortização Acumulada..................................($)

Valor de Aquisição.................................................$

(-) Amortização Acumulada.................................($)

(-) Redução ao Valor Recuperável ......................($)

Recuperável ........................($)

e redução ao valor

institutos diferentes.

A reavaliação deve ser realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor

contábil do ativo não apresente divergências materiais em relação ao seu valor justo.

ATIVO INTANGÍVEL - MCASP
Mensuração

42
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Conceito:

Adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo
(MCASP).

Procedimentos

As reavaliações utilizarão o valor justo ou o valor de mercado na data do balanço, pelo
menos:

- anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variarem
significativamente em relação aos valores anteriormente registrados;

- a cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas.
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REAVALIAÇÃO  

MCASP

A frequência com que as reavaliações são realizadas depende da mudança dos
valores justos dos itens do ativo que estão sendo reavaliados.

Valor Contábil < Valor de Mercado => Reavaliação Positiva 

Valor Contábil > Valor de Mercado => Reavaliação Negativa 

43
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Competências Legal e Profissional (*)
- Lei 4.320/64, art. 106 (permite que se proceda a avaliação e a reavaliação dos bens 
móveis e imóveis)

- Lei nº 5.194/1996, art. 7º e 8º e Resolução CONFEA nº 1.048/2013, art. 1º e 2º (trata das
atribuições do engenheiro)

- Lei nº 12.378/2010, art. 2º (trata das atribuições do arquiteto e do urbanista)

- Resolução CFC nº 530/1983, art. 3º (atribuições do profissional de contabilidade)

- Normas específicas referentes a corretores de imóveis e peritos avaliadores.

Observação: tanto o pessoal do patrimônio, quanto o da contabilidade, com o apoio do

pessoal que lida diretamente com o bem, devem participar do processo.
(*) opinião do autor.

REAVALIAÇÃO

44
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Procedimentos
Se um item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a sua classe deve ser

reavaliada, para evitar reavaliação seletiva.

Na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, utilizar parâmetros de
referência que considerem características, circunstâncias e localizações
assemelhadas.

Em caso de bens imóveis específicos, o

valor justo pode ser estimado usando-se

o valor de reposição de ativo depreciado,

estabelecido por referência ao preço de

compra ou construção de um ativo com

similar potencial de serviço.

REAVALIAÇÃO  

MCASP
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Procedimentos
Quando um item do ativo imobilizado ou intangível é reavaliado, a depreciação

ou amortização acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o
valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor
reavaliado.

A reavaliação pode ser realizada por meio da elaboração de:

- laudo técnico por perito ou entidade especializada; ou

- relatório de avaliação realizado por uma comissão de servidores.

Possíveis fontes de informação para avaliação de um bem:

- valor do metro quadrado do imóvel; ou

- tabela FIPE, no caso de veículos.

REAVALIAÇÃO  

MCASP

46
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Reavaliação Positiva

A contabilização dos aumentos referentes à reavaliação de ativos depende do
nível de controle sobre o patrimônio.

Quando há controle patrimonial avançado, é possível a criação de uma reserva de
reavaliação no PL. Caso contrário, reconhecer o aumento como receita.

$

OBS: Se o aumento decorrer de reversão de

decréscimo por reavaliação do mesmo ativo antes

reconhecido no resultado como despesa, esse valor

só pode ser reconhecido como receita.

REAVALIAÇÃO  

MCASP
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Baixa da Reserva de Reavaliação
A reserva de reavaliação deve ser baixada

contra resultados acumulados:

- em função da baixa do ativo ou alienação

do ativo; ou

- durante o tempo de uso do ativo.

O valor a ser baixado enquanto o ativo é usado é a diferença entre a depreciação
baseada no valor contábil reavaliado do ativo e a depreciação que teria sido
reconhecida com base no custo histórico original do ativo.

OBS: Nos casos em que se reconhecer o

aumento de reavaliação de ativos em

conta de resultado (VPA), não haverá

controles posteriores.

REAVALIAÇÃO - MCASP

48
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Observação:

Nesta segunda alternativa (durante o tempo de uso do ativo), é gerado saldo em
Reserva de Reavaliação dentro do Patrimônio Líquido.

Por conta disso, deve-se:

- manter controles adicionais em subcontas dentro da reserva de reavaliação:

Conta: Reserva de Reavaliação

Subconta I: Imobilizado

Detalhamento: Edifícios...................................R$20.000,00

e

- transferir a reserva de reavaliação para resultados acumulados, durante o tempo
de uso do imobilizado, em valor proporcional à vida útil remanescente, junto
com a depreciação do período.

REAVALIAÇÃO  

MCASP

49
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Procedimentos da Reavaliação por Decréscimo

Se o valor patrimonial de uma classe do ativo diminuir em
virtude de reavaliação, deve-se:

a) reconhecer a redução como despesa, desde que não
haja saldo de reserva de reavaliação;

ou

b) havendo saldo, a diminuição do ativo deve ser debitada
diretamente à reserva de reavaliação até o limite do
saldo referente àquela classe de ativo.

- 10 mil

REAVALIAÇÃO  

MCASP

50
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OFICINA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

51

OFICINA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

52
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OFICINA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Impressora de impacto

Ano de Aquisição: 1995

Valor de Aquisição: R$300,00

Valor Líquido Contábil:  R$0,01

Estado de Conservação: Ruim

Valor de Reavaliação:   ?

Amplificador Cygnus

Ano de Aquisição: 1997

Valor de Aquisição: R$400,00

Valor Líquido Contábil:  R$0,01

Estado de Conservação: Regular

Valor de Reavaliação:   ?

53

OFICINA DE REAVALIAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS

TV tela plana 50’’ Sony

Ano de Aquisição: 2003

Valor de Aquisição: R$9.999,00

Valor Líquido Contábil:  R$9.999,00

Estado de Conservação: Bom

Valor de Reavaliação:   ?

Freezer Brastemp Frost Free

Ano de Aquisição: 1997

Valor de Aquisição: R$1.400,00

Valor Líquido Contábil:  R$1.400,00

Estado de Conservação: Regular

Valor de Reavaliação:   ?

54
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OFICINA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
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FATOR DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL SUGERIDO PELA DOUTRINA

CÁLCULO DO VALOR DE REAVALIAÇÃO DE UM BEM
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OUTRA FÓRMULA PARA O FATOR DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

SUGERIDO PELA DOUTRINA PARA CALCULAR O VALOR DE REAVALIAÇÃO DE 

UM BEM

FATOR DE REAVALIAÇÃO (FR) = (4 x EC) + (6 x PVU) – (3 x PUB) 

58

Retirado do livro:

Manual de Administração 

Patrimonial – Gerson dos 

Santos, 2002

OUTRAS TÉCNICAS DE 

AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL 

SUGERIDAS PELA 

DOUTRINA
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EXEMPLO DE SIMPLIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 

REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
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Conceitos
Redução ao valor recuperável - RVR: perda de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços de

ativo, superior ao reconhecimento sistemático da redução dos benefícios econômicos ou potencial de
serviços do ativo devido à depreciação. A RVR reflete, para a entidade que controla o ativo, um
declínio:

- na sua utilidade; ou
- nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços.

Valor recuperável: maior montante entre:
- preço líquido de venda (valor justo* líquido de despesas de venda do ativo ou da UGC); e
- valor em uso (valor que se espera recuperar pelo uso futuro do ativo nas suas operações).

* O valor justo (ou valor de mercado) é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, existindo amplo conhecimento
e disposição por parte dos envolvidos no negócio, em uma transação sem favorecimentos.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10

Preço líquido 
de venda 

Valor em uso 

Valor Líquido Contábil > Valor Recuperável => Redução ao Valor Recuperável (VPD) 

60
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Identificação de Perda por Irrecuperabilidade

A entidade deve avaliar, na data do balanço, se há qualquer indicação de que um
ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de
reversão desta perda em um futuro próximo.

Se houver qualquer indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável (de
serviço) do ativo.

Um ativo imobilizado ou intangível pode estar em imparidade, quando o seu valor
contábil apresenta-se superior à quantia que será recuperada através de seu
uso ou venda.

O teste de imparidade deve considerar primeiro a utilidade do ativo, pois a
maioria dos ativos do setor público é mantida para fornecer serviços (ativo não
gerador de caixa), sendo o seu valor em uso maior que seu preço líquido de
venda.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10
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Identificação de Perda por Irrecuperabilidade
Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido perda por

irrecuperabilidade, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes fontes.

FONTES EXTERNAS DE INFORMAÇÃO

a) Cessação total ou parcial das demandas ou necessidade dos serviços fornecidos pelo
bem.

Exemplo: estádios de futebol da copa, escola fechada por falta de demanda etc.

b) Mudanças significativas, de longo prazo, com efeito adverso para a entidade ocorreram
ou estão para ocorrer no ambiente tecnológico, legal ou de política de governo no qual
a entidade opera.

Exemplos: equipamento de diagnóstico médico pouco usado, estação de tratamento de
água que não se encaixa em novos padrões ambientais, etc.

c) Para os casos em que haja um mercado ativo e o bem não puder mais ser utilizado, o 
valor de mercado desse bem caiu significativamente, mais do que seria esperado pela 
passagem do tempo ou uso normal.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10
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Identificação de Perda por Irrecuperabilidade
FONTES INTERNAS DE INFORMAÇÃO

a) evidência disponível de danos físicos no ativo;

Exemplos: edifício fechado devido a problema estrutural, equipamento danificado
de conserto antieconômico etc.

b) mudanças significativas de longo prazo, com efeito adverso sobre a entidade,
que ocorrem durante o período, ou que devem ocorrer em futuro próximo, na
extensão ou maneira em que um ativo é ou será usado;

Exemplos: escola usada como armazém, descoberta arqueológica interrompe a
construção.

c) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o
desempenho dos serviços de um ativo é ou será pior do que o esperado

Exemplo: custo de manter uma máquina de Raio-X.

d) decisão de interromper a construção de ativo antes da conclusão.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10
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Depois do reconhecimento de uma perda por irrecuperabilidade, o encargo de
depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros
para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual, se houver, em
uma base sistemática sobre sua vida útil remanescente.

(*) valor contábil revisado, base para futura depreciação.

A aplicação da perda por irrecuperabilidade pode indicar que necessitem ser revisados:

- a vida útil remanescente,

- o método de depreciação/amortização ou

- o valor residual do ativo.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10

Antes Depois

Valor contábil bruto $100.000,00 $100.000,00

( - ) Depreciação Acumulada ($30.000,00) ($30.000,00)

( - ) Red ao Valor Recuperável ($0,00) ($20.000,00)

Valor contábil líquido $70.000,00 $50.000,00*
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Mensuração do Valor Recuperável
Valor recuperável de um ativo é o maior valor entre o seu valor justo (ou preço de

mercado) menos o custo de alienação e seu valor em uso (valor que a entidade espera
recuperar pelo uso futuro do ativo nas suas operações).

O preço de mercado mais adequado é normalmente o preço atual de cotação. Se não
disponível, o preço da transação mais recente pode oferecer uma base a partir da qual
se estimam o valor justo menos os custos de alienação.

O valor em uso (para ativos não geradores de caixa) pode ser definido como o valor
presente do potencial de serviços remanescente do ativo, sendo estimado a partir de
três abordagens:

- Abordagem do custo de reposição depreciado;

- Abordagem do custo de recuperação;

- Abordagem das unidades de serviço.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP e NBC TSP 09 e 10
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Reconhecimento de uma Perda por Irrecuperabilidade
A perda por irrecuperabilidade deve ser reconhecida como despesa, podendo ter
como contrapartida diretamente o bem ou uma conta retificadora.

O teste de recuperabilidade pode ser realizado por perito ou entidade
especializada ou ainda comissão de servidores. O laudo técnico de perito ou o
relatório da comissão conterá, no mínimo:

a. a descrição detalhada de cada bem avaliado;

b. a identificação contábil do bem;

c. os critérios utilizados para realização do teste e respectiva fundamentação;

d. a vida útil remanescente do bem;

e. a data de realização do teste; e

f. a identificação do responsável pelo teste de recuperabilidade.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Caso Prático (OFICINA):
Mensuração da RVR (abordagem do custo de reposição depreciado)
Hipótese: certa prefeitura é proprietária de um prédio escolar registrado por

R$1.000.000,00, com depreciação acumulada de R$400.000,00. Transcorridos 25
anos de uso, ele é destinado a funcionar como armazém. A estimativa de sua vida
útil é de 50 anos e o valor residual é 20%.

Dados necessários para apurar a perda por irrecuperabilidade:
- custo de reposição atual de um armazém com a mesma capacidade oferecida pelas 

instalações disponíveis do prédio escolar: R$750.000,00;
- preço de mercado do prédio escolar: R$470.000,00 ; e
- custo de alienação do prédio escolar: 

- corretagem (5%):...............................................R$23.500,00
- divulgação:......................................................... R$2.000,00
- outros custos:..................................................... R$3.500,00

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Caso Prático (OFICINA):
Considerando esses dados, os cálculos da perda por redução ao valor recuperável

seriam assim desenvolvidos:

I – Dados do imóvel na contabilidade:

Valor contábil bruto (histórico):....................................R$ 1.000,000,00

(-) Depreciação Acumulada no 25º ano: ......................(R$ 400.000,00)

= Valor líquido contábil:................................................ R$ 600.000,00

II – Valor de serviço recuperável do prédio escolar:

II.a Valor em uso

Custo de reposição de armazém similar:........................R$ 750.000,00

Menos a depreciação acumulada no 25º ano:...............(R$ 300.000,00)

= Custo de reposição depreciado:...................................R$ 450.000,00

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Caso Prático (OFICINA):

II.b Valor líquido de venda:

Preço de mercado do prédio escolar:..................R$ 470.000,00

Menos custos de alienação:

- corretagem (5%):...............................................(R$ 23.500,00)

- divulgação:........................................................(R$ 2.000,00)

- outros custos:.....................................................R$ 3.500,00)

= Valor líquido de venda:................................. ...R$ 441.000,00

II.c Maior valor entre o valor em uso e o valor líquido de venda: R$450.000,00

III – Perda por redução ao valor recuperável:

Valor líquido contábil:...................................................R$ 600.000,00

Menos valor de serviço recuperável:............................(R$ 450.000,00)

= Perda por redução ao valor recuperável:....................R$ 150.000,00

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Reversão da Perda por Irrecuperabilidade
A entidade deve avaliar na data do balanço se há alguma indicação de que

uma perda por irrecuperabilidade reconhecida em anos anteriores deva ser
reduzida ou eliminada.

FONTES EXTERNAS DE INFORMAÇÃO:

a) ressurgimento da demanda ou da necessidade de serviços fornecidos pelo
ativo;

Exemplo: escola reaberta.

b) ocorrência, durante o período ou em futuro próximo, de mudanças
significativas de longo prazo, com efeito favorável sobre a entidade, no
ambiente tecnológico, legal ou político no qual a entidade opera.

Exemplo: impressora de impacto.

c) O valor de mercado do ativo tem aumentado significativamente durante o
período.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Reversão da Perda por Irrecuperabilidade

FONTES INTERNAS DE INFORMAÇÃO:

a) ocorrência, durante o período ou em futuro próximo, de mudanças significativas de longo
prazo, com efeito favorável sobre a entidade, na extensão ou maneira que o ativo é usado ou
previsto de ser usado ;

Exemplo: reocupação de prédio público.

b) retomada de uma construção interrompida;

Exemplo: reinício de obra antes julgada não necessária.

c) evidência nos relatórios internos indica que

o desempenho do ativo é ou será melhor do

que o esperado.

Exemplo: revisão do custo de manutenção de

máquina de Raio-X.

A reversão reflete um aumento no valor recuperável estimado para um ativo, seja pelo seu uso ou
pela sua venda, desde a data em que a entidade reconheceu a última perda por
irrecuperabilidade para este ativo.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Reversão da Perda por Irrecuperabilidade

A entidade deve identificar a mudança nas estimativas que causou o aumento no valor de
serviço recuperável.

Exemplos de mudanças nas estimativas:

a. Se o valor de serviço recuperável foi baseado no valor em uso, uma mudança na
estimativa dos componentes do valor em uso;

b. Se o valor de serviço recuperável foi baseado no valor justo líquido de despesas de
venda, uma mudança na estimativa dos componentes do valor justo ou das despesas de
venda.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Reversão da Perda por Irrecuperabilidade

O aumento do valor contábil de um ativo atribuível à reversão de perda por
irrecuperabilidade não deve exceder o valor contábil que teria sido determinado
(líquido de depreciação ou amortização), caso nenhuma perda por irrecuperabilidade
tivesse sido reconhecida em anos anteriores.

A reversão da perda por irrecuperabilidade de um ativo deve ser reconhecida no resultado
do período (receita).

Depois que a reversão da perda por irrecuperabilidade é reconhecida, o encargo de
depreciação ou amortização do ativo deve ser ajustado em períodos futuros para
alocar o valor contábil revisado do ativo menos seu valor residual, em base sistemática
sobre sua vida útil remanescente.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
MCASP
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Conceitos:

Amortização: redução do valor aplicado
na aquisição de direitos de propriedade e
quaisquer outros, inclusive ativos
intangíveis, com existência ou exercício de
duração limitada, ou cujo objeto sejam
bens de utilização por prazo legal ou
contratual limitado.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Exaustão: redução do valor, decorrente da exploração,
dos recursos minerais, florestais e outros recursos
naturais esgotáveis.

Depreciação: redução do valor dos bens tangíveis pelo
desgaste ou perda de utilidade por:

- uso,

- ação da natureza ou

- obsolescência.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN

É o declínio do potencial de geração de serviços por ativos
de longa duração, ocasionada por:

- deterioração física,

- desgastes com uso e

- obsolescência (MCASP).
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Conceitos:

Valor depreciável, amortizável e exaurível: valor original de um ativo
deduzido do seu valor residual.

O custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo, menos o
seu valor residual (MCASP).

Valor residual: montante líquido que a entidade espera, com razoável
segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica,
deduzidos os gastos esperados para sua alienação.

Valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, caso o
ativo já tivesse a idade, a condição esperada e o tempo de uso
esperados para o fim de sua vida útil. Assim, o valor residual seria
o valor de mercado depois de efetuada toda a
depreciação.(MCASP).

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

Para o registro da depreciação, amortização e exaustão serão observados os
seguintes aspectos:

- obrigatoriedade do seu reconhecimento mensal*;

- valor da parcela será reconhecida como VPD e gerar conta redutora do ativo.

(*) em quotas que representam 1/12 da taxa anual e individualmente para cada
bem, em virtude de poder haver bens similares com taxas diferentes ou já
totalmente depreciados.

Observação: 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.

Exemplo: a depreciação de ativos imobilizados usados para atividades de
desenvolvimento pode ser incluída no custo de um ativo intangível.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

A aplicação dos procedimentos de depreciação requer que o item do
imobilizado esteja numa base monetária confiável.

O valor residual e a vida útil econômica de um ativo serão revisados, pelo
menos, no final de cada ano. Quando diferirem das estimativas
anteriores, as alterações serão efetuadas.

O cálculo do valor residual é feito por estimativa e determinado antes do
início da depreciação, para que a depreciação não seja incidente em
100% do valor do bem e não sejam registradas despesa, além das
realmente incorridas (MCASP).

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

A depreciação, a amortização e a exaustão serão reconhecidas até o final da vida
útil do ativo, quando o valor líquido contábil é igual ao valor residual ou, na
falta deste, igual a “zero”.

A partir desse momento, o bem somente voltará a ser depreciado se houver
reavaliação, acompanhada de análise técnica definindo a vida útil restante.

A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começam quando o
item estiver em condições de uso (disponível para uso, ou seja, quando está
no local e em condição de funcionamento na forma pretendida).

A depreciação e a amortização não cessam quando o ativo torna-se obsoleto ou
é retirado temporariamente de operação.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

Os imobilizados estão sujeitos à depreciação no decorrer de sua vida útil
e sua adequada manutenção não interfere na aplicação da
depreciação.

Os seguintes fatores serão considerados ao se estimar a vida útil
econômica de um ativo:

- geração de benefícios futuros;

- desgaste físico, pelo uso ou não;

- obsolescência tecnológica;

- limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN



41

5/10/2018 Prof. Glauber Mota (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 81

Procedimentos

Ao realizar a estimativa do tempo de vida útil de um determinado ativo,
deve-se verificar:

a. o tempo pelo qual o ativo manterá a sua capacidade para gerar
benefícios futuros para o ente.

b. os aspectos técnicos referentes ao desgaste físico e a obsolescência do
bem (a utilização ininterrupta do bem pode abreviar a sua vida útil).

c. o tempo de vida útil de um bem que possui a sua utilização ou
exploração limitada temporalmente por lei e contrato não pode ser
superior a esse prazo.

d. a política de gestão de ativos da entidade.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

As tabelas de vida útil e valor residual deverão ser estabelecidas de acordo com
as características particulares da utilização do bem pelo ente.

Por exemplo, um veículo poderá ser depreciado em período menor ou maior,
devido às características de seu uso.

Ao final do período de vida útil, um bem pode ter ainda condições de ser
utilizado, devendo ser feita reavaliação dele caso o valor residual não reflita o
valor justo, atribuindo a ele um novo valor, baseado em dados técnicos.

Não é necessário que o ente possua uma tabela única de depreciação, sendo
possível que determinados bens sejam depreciados a taxas diferentes, em
função de suas características (evidenciar em notas explicativas).

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

Para bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão serão
registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil econômica indicada
em laudo técnico específico.

Após a ativação dos custos com melhorias e adições complementares, para se
realizar a depreciação, pode-se:

- depreciar a parte complementar separadamente; ou 

- estabelecer novo critério de depreciação do bem que recebeu a melhoria 
ou a adição complementar. 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Procedimentos

Os métodos de depreciação, amortização e exaustão devem refletir o padrão em
que os benefícios econômicos ou potencial de serviços são consumidos.

Não se exige que todos os bens sejam depreciados pelo mesmo método. Dentre
os métodos destacam-se:

- o método das cotas constantes: usa taxa de depreciação constante durante
toda a vida útil do ativo;

- o método das somas dos dígitos: resulta em taxa decrescente durante a vida
útil. É mais adequado para veículos e outros bens que apresentam
depreciação maior nos primeiros anos de uso;

- o método das unidades produzidas*: resulta em taxa baseada no uso ou
produção esperados. A vida útil é definida pela capacidade de produção.

(*) Nesse caso, a depreciação pode ser “zero”, enquanto não houver produção.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Método de Cotas Constantes (ou Linear)

A taxa de depreciação constante é calculada na proporção percentual
de sua vida útil.

Os itens do imobilizado com vida útil estimada de 5 anos, são
depreciados à taxa de 20% ao ano. Os que têm vida útil de 10 anos
usam a taxa de 10% ao ano.

Vida útil em anos Taxa de depreciação anual 

5 100/5 = 20% 

10 100/10 = 10% 

15 100/15 = 6,67% 

20 100/20 = 5% 

25 100/25 = 4% 

50 100/50 = 2% 

 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Caso Prático (OFICINA): Método Linear

Uma entidade pretenda reconhecer a depreciação de um bem cujo valor
bruto contábil é R$ 2.600,00, sendo o valor residual de R$ 600,00 e o valor
depreciável de R$ 2.000,00.

Se a vida útil do bem é 5 anos, a taxa percentual de depreciação ao ano seria
de quanto? 20%

E o valor da depreciação anual seria...? R$ 400,00 (R$2.000,00 x 20%).

Valor contábil bruto:........................................R$ 2.600,00

(-) valor residual:............................................. R$ 600,00

= Valor depreciável:.........................................R$ 2.000,00

(÷) Vida útil em anos:...................................... 5 anos

= Valor da depreciação anual:........................ R$ 400,00

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Caso Prático (OFICINA):

Valores utilizados na sistemática de reconhecimento da depreciação
anual pelo método das cotas constantes:

Ano 
Depreciação 

Anual 
Valor Bruto 

Contábil 
Depreciação 
Acumulada 

Valor Líquido 
Contábil 

1 R$400,00 R$2.600,00 R$400,00 R$2.200,00 
2 R$400,00 R$2.600,00 R$800,00 R$1.800,00 

3 R$400,00 R$2.600,00 R$1.200,00 R$1.400,00 
4 R$400,00 R$2.600,00 R$1.600,00 R$1.000,00 

5 R$400,00 R$2.600,00 R$2.000,00 R$600,00 
Valor residual (valor contábil bruto menos depreciação 

acumulada): 
R$600,00 

 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Caso Prático (OFICINA): Método da Soma dos Dígitos

A depreciação do primeiro ano é calculada a partir da divisão da vida útil pela
soma dos dígitos da vida útil. A partir do segundo ano, o numerador é
reduzido de uma unidade sequencialmente.

Se o bem tem vida útil de 5 anos, é depreciado tendo como denominador o
número 15, resultado da soma dos dígitos da vida útil (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15).

O numerador é definido assim: n; n-1; n-2, n-3, n-4.

Considerando que a vida útil é de 5 anos, os valores seriam:

Ano 1: 5/15 x R$2.000,00 = R$666,67

Ano 2: 4/15 x R$2.000,00 = R$533,33

Ano 3: 3/15 x R$2.000,00 = R$400,00

Ano 4: 2/15 x R$2.000,00 = R$266,67

Ano 5: 1/15 x R$2.000,00 = R$133,33

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Caso Prático (OFICINA):

A tabela a seguir demonstra os valores utilizados na sistemática de
reconhecimento da depreciação anual pelo método da soma dos dígitos:

Ano 
Depreciação 

Anual 
Valor Bruto 

Contábil 
Depreciação 
Acumulada 

Valor Líquido 
Contábil 

1 R$666,67 R$2.600,00 R$666,67 R$1.933,33 
2 R$533,33 R$2.600,00 R$1.200,00 R$1.400,00 

3 R$400,00 R$2.600,00 R$1.600,00 R$1.000,00 
4 R$266,67 R$2.600,00 R$1.866,67 R$733,33 

5 R$133,33 R$2.600,00 R$2.000,00 R$600,00 
Valor residual (valor contábil bruto menos depreciação acumulada): R$600,00 
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Caso Prático: Método das Unidades Produzidas

Considere que o valor bruto contábil de um bem é R$ 2.600,00, o valor
residual é R$ 600,00 e o valor depreciável é R$ 2.000,00.

Se a capacidade de produção dele é igual a 5.000 unidades, sendo 500
unidades ao ano (média), a taxa de depreciação ao ano é 10%
(500/5.000) e a depreciação anual é R$200,00 (R$2.000,00 x 10%).

Ano 
Depreciação 

Anual 
Valor Bruto 

Contábil 
Depreciação 
Acumulada 

Valor Líquido 
Contábil 

1 R$200,00 R$2.600,00 R$200,00 R$2.400,00 
2 R$200,00 R$2.600,00 R$400,00 R$2.200,00 

3 R$200,00 R$2.600,00 R$600,00 R$2.000,00 
4 R$200,00 R$2.600,00 R$800,00 R$1.800,00 

5 R$200,00 R$2.600,00 R$1.000,00 R$1.600,00 
6 R$200,00 R$2.600,00 R$1.200,00 R$1.400,00 

7 R$200,00 R$2.600,00 R$1.400,00 R$1.200,00 
8 R$200,00 R$2.600,00 R$1.600,00 R$1.000,00 

9 R$200,00 R$2.600,00 R$1.800,00 R$800,00 
10 R$200,00 R$2.600,00 R$2.000,00 R$600,00 

Valor residual (valor contábil bruto menos depreciação acumulada): R$600,00 

 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Caso Prático (OFICINA): Método das Unidades Produzidas

Se a cota de depreciação anual for estabelecida a partir das quantidades
efetivamente produzidas, cada período de apuração da depreciação
deverá resultar em valores diferentes ao longo da vida útil do item do
imobilizado.

Hipótese: Admita os seguintes dados referentes a um item do imobilizado:

- valor de aquisição: R$2.600,00

- valor residual: R$600,00

- valor depreciável: R$2.000,00

- vida útil em anos: 5 anos

- capacidade estimada de produção: 5.000 unidades

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Caso Prático (OFICINA):

A tabela a seguir apresenta as informações da produção efetiva em cada
período e os cálculos da depreciação anual ao longo da vida útil do bem:

Ano Produção 
Cota de Depreciação 

Anual 
Depreciação 
do Período 

Valor Bruto 
Contábil 

Depreciação 
Acumulada 

Valor Líquido 
Contábil 

1 1.000 1.000/5.000 = 20% R$400,00 R$2.600,00 R$400,00 R$2.200,00 

2 750 750/5.000 = 15%  R$300,00 R$2.600,00 R$700,00 R$1.900,00 

3 1.250 1.250/5.000 = 25% R$500,00 R$2.600,00 R$1.200,00 R$1.400,00 

4 1.250 1.250/5.000 = 25% R$500,00 R$2.600,00 R$1.700,00 R$900,00 

5 750 750/5.000 = 15% R$300,00 R$2.600,00 R$2.000,00 R$600,00 

Valor residual (valor contábil bruto menos depreciação acumulada): R$600,00 

 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Procedimentos

Com relação aos itens do ativo que entrem em condições de uso no
decorrer do mês, existem duas alternativas para a apuração da
depreciação ou da amortização do primeiro mês:

(a) iniciar o procedimento no mês seguinte à colocação do item em
condições de uso, não havendo, depreciação ou amortização em
fração menor que um mês; ou

(b) ajustar a taxa de depreciação ou amortização pro-rata em relação à
quantidade de dias corridos a partir da data que o item se tornou
disponível para uso. Alternativamente, pode-se definir uma fração
do mês como referência, a qual pode ser o período de 10 dias.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
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Aspectos Práticos da Depreciação

Caso o bem a ser depreciado já tenha sido usado anteriormente à sua posse
pelo ente, pode-se estabelecer como novo prazo de vida útil:

i. a metade do tempo de vida útil dessa classe de bens;

ii. o tempo de vida útil resultado de avaliação técnica; e

c. o restante do tempo de vida útil do bem, levando em consideração a
primeira instalação desse bem.

Essas alternativas podem também ser usadas pelo ente que ajustar seu
patrimônio a valor justo para começar a depreciar bens já usados.

Nesse caso, o controle patrimonial deverá ocorrer separadamente, para os bens
usados e para os bens adquiridos na condição de novos, construídos, ou
produzidos, já que possuirão vida útil diferenciada.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
MCASP da STN
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Amortização

Deve-se classificar a vida útil do ativo intangível em:

- definida e

- indefinida.

Se definida, deve-se avaliar a duração e o volume de produção ou outros fatores
semelhantes que formam a vida útil.

A entidade deve atribuir vida útil indefinida ao ativo intangível quando, com base
na análise de todos os fatores relevantes, não existe limite previsível para o
período durante o qual o ativo:

- deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos; ou

- fornecerá serviços.

AMORTIZAÇÃO - MCASP da STN
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Amortização

Deve-se considerar os seguintes fatores na determinação da vida útil de ativo
intangível:

a. A utilização prevista dele e se pode ser gerenciado eficientemente por outra equipe
da administração;

b. Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as estimativas de vida útil de ativos
semelhantes, utilizados de maneira semelhante;

c. A obsolescência técnica, tecnológica (softwares), comercial ou de outro tipo;

d. A estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de
mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo;

e. O nível de gastos de manutenção requerido para obter os benefícios econômicos ou
serviços potenciais e a capacidade de a entidade atingir tal nível;

f. O período de controle sobre o ativo e os limites legais ou contratuais para a sua
utilização, tais como datas de vencimento dos arrendamentos/locações relacionados; e

g. Se a vida útil dele depende de outros ativos da entidade.

AMORTIZAÇÃO - MCASP da STN
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Amortização de Ativo Intangível (com Vida Útil Definida) 

A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida deve ser iniciada a partir do
momento em que o ativo estiver disponível para uso.

O período e o método de amortização de ativo intangível com vida útil definida devem
ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Caso a vida útil prevista seja diferente
de estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser alterado.

A amortização deve cessar (o que ocorrer primeiro):

- na data em que o ativo é classificado como mantido para venda,

- quando estiver totalmente amortizado ou na data em que ele é baixado.

A amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, contra uma conta
retificadora do ativo.

AMORTIZAÇÃO - MCASP da STN
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Determinação do valor residual

Deve-se presumir que o valor residual de ativo intangível com vida útil definida é “zero”,
exceto quando:

a. Haja compromisso de terceiro de comprar o ativo ao final da vida útil; ou

b. Exista mercado ativo para ele e cumulativamente:

i. O valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado; e

ii. Seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil do ativo.

Ativo intangível com vida útil indefinida

Um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.

Deve-se testar a perda de valor deles e também daqueles não disponíveis ainda para uso,
comparando o valor recuperável com seu valor contábil. A vida útil de ativo intangível não
amortizado deve ser revisada periodicamente.

Observação:

A mudança de vida útil indefinida para definida é mudança de estimativa contábil.

AMORTIZAÇÃO - MCASP da STN
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A maioria das receitas do setor público vem de transações sem contraprestação como:

-Tributos: benefícios econômicos ou potencial de serviços compulsoriamente pagos ou

a pagar ao setor público, de acordo com leis e/ou regulamentos, estabelecidos para

gerar receita para o governo, não incluindo multas ou outras penalidades por infração

legal; e

-Transferências (monetárias ou não): benefícios econômicos ou potencial de serviços

provenientes de transações sem contraprestação, diferentes de tributos, tais como

repartições tributárias, transferências voluntárias, doações e multas.

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)

Transação sem contraprestação

Em geral, é aquela em que a entidade recebe

ativos ou serviços ou tem passivos extintos e

em contrapartida entrega valor irrisório ou

nenhum valor em troca.
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Especificações sobre ativos transferidos 

São termos legais ou regulamentares, ou contratuais, que se aplicam ao uso de

um ativo transferido por entidades externas à que elabora as demonstrações

contábeis.

Condições sobre ativos transferidos são especificações que originam

passivos porque determinam que os benefícios econômicos futuros ou o

potencial de serviços devem ser:

- usados/consumidos pelo recebedor, conforme especificado; ou

- devolvidos ao transferente, se não utilizados conforme especificado.

Restrições sobre ativos transferidos são especificações que não originam

passivos porque apenas limitam ou direcionam os objetivos pelos quais um ativo

transferido pode ser utilizado, mas não exigem sua devolução ao transferente.

Exemplo: doações.

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)
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Uma entidade reconhece um ativo oriundo de uma transação sem contraprestação

quando ganha o controle de recursos que:

I - se enquadram na definição de ativo; e

II - satisfaçam os critérios de reconhecimento:

II.a é provável que benefícios econômicos futuros e potencial de serviços

associados com o ativo fluam para a entidade; e

II.b valor justo do ativo possa ser mensurado de acordo com as características

qualitativas e com as restrições da informação contábil.

No ganho do controle do ativo, a entidade deve reconhecer uma VPA, a menos que o ativo

traga consigo obrigações, as quais devam ser reconhecidas como passivo.

Na medida que a entidade satisfaça as obrigações, ela deverá reduzir o passivo e

reconhecer a receita em montante equivalente à redução.

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)
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ENQUADRA-
SE NA 
DEFINIÇÃO DE  
ATIVO E 
SATISFAZ OS 
CRITÉRIOS 
PARA  
RECONHECER

ENTRADA DE RECURSOS
DE TRANSAÇÕES SEM 
CONTRAPRESTAÇÃO

PASSIVO: são as obrigações
presentes, derivadas de eventos
passados, cujo pagamento resulte em
saída de recursos capazes de gerar
benefícios econômicos ou potencial
de serviços.

Ex: transferências voluntárias.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
corresponde à participação residual
nos ativos da entidade, após deduzir
todos os passivos.

Ex: aporte de recursos para expansão

RECEITA: entrada bruta de
benefícios econômicos ou potencial
de serviços, que resulta no aumento
do patrimônio líquido, diferente da
contribuição de proprietários.

Ex: tributos e transferências
obrigatórias.

OBS: Se a entrada de recursos não se enquadra na definição de ativo ou se enquadra,
mas não satisfaz os critérios de reconhecimento no BP, pode ser necessário
evidenciar um ATIVO CONTINGENTE.

Há obrigações 
a serem 
satisfeitas.

Não há 
obrigações

Contribuição 
de 
proprietários.

À 

medida 
que

a 
obrigação 
é 
satisfeita
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RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO

TRIBUTOS POR COMPETÊNCIA

105

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO

TRIBUTOS POR COMPETÊNCIA

Após a instituição do tributo por lei, na ocorrência do fato gerador, o CTN menciona o
surgimento da obrigação tributária principal a ser cumprida pelo contribuinte
perante os entes públicos.

Art. 113.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.

Obs: O MOMENTO do RECONHECIMENTO do Fato gerador contábil pode ser
diferente do fato gerador tributário.
Para fins de registro contábil, os tributos devem ser analisados
individualmente, de acordo com a modalidade de lançamento tributário
aplicável, previstas nos arts. 147 a 150 do CTN (de ofício, por declaração ou
por homologação).
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RECONHECIMENTO DE TRIBUTOS

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO

TRIBUTOS POR COMPETÊNCIA

DE OFÍCIO (ou direto): é efetuado diretamente pela autoridade administrativa

(nos casos previstos no CTN, art. 149, I a IX).
Ex.: IPVA, IPTU e taxas.

POR DECLARAÇÃO (ou misto): é efetuado com base na declaração do sujeito

passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação. (art. 147 do CTN)
Ex.: II, ITCD e ITBI.

POR HOMOLOGAÇÃO (ou autolançamento): atribui-se ao sujeito passivo

o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se por ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Ex: IR, IOF, ICMS , ISS, PIS, ITR, COFINS e IPI.
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Nos lançamentos de ofício, o fato gerador contábil é reconhecido
no lançamento tributário.

FATO GERADOR DA VPA - TRIBUTOS
É o momento em que ocorre uma ação que, sendo mensurável em bases confiáveis,
enseje o reconhecimento da receita, independente do momento de seu
recebimento.

Nos lançamentos por declaração, o fato gerador contábil é
reconhecido após a obrigação acessória, por falta de informação
confiável para o reconhecimento do crédito a receber.

Nos lançamentos por homologação, o fato gerador contábil só será
reconhecido na arrecadação, caso haja falta de informação e estimativa
confiável para o reconhecimento do crédito a receber.

O sujeito passivo não
participa (ou pouco
participa) da atividade.

Equilíbrio entre a
participação do sujeito
passivo e a atividade do
sujeito ativo.

O sujeito passivo
realiza quase
todos os atos da
atividade.

RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO

TRIBUTOS POR COMPETÊNCIA
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Obrigação Principal

ESQUEMA 1 – REGISTRO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO

(IPTU E IPVA)

Nos lançamentos de ofício, a VPA é reconhecida com o
lançamento tributário.

Tributo 
Instituído

Fato Gerador 
Tributário

Obrigação Principal 

(surge com a 
ocorrência do fato 

gerador)

Lançamento 
Tributário de 

Ofício

Crédito Tributário

(constituído pelo 
lançamento)

Fato Gerador 
Contábil

Registro Contábil do Crédito a 
Receber

Arrecadação
Registro Contábil da Baixa do 

Crédito a Receber
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Obrigação Principal

ESQUEMA 2 – REGISTRO NO LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO

(ITBI E ITCMD)

Tributo 
Instituído

Fato Gerador 
Tributário

Obrigação 
Principal 

(surge com a 
ocorrência do 
fato gerador)

Crédito Tributário 
(constituído pelo 

lançamento)

Obrigação Acessória  
(declaração realizada pelo 

sujeito passivo) 

Lançamento Tributário por 
DeclaraçãoFato Gerador Contábil

Registro Contábil do Crédito 
a Receber

Arrecadação
Registro Contábil da 
Baixa do Crédito a 

Receber

Nos lançamentos por declaração, é necessário o
cumprimento da obrigação acessória para reconhecimento
da VPA.
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ESQUEMA 3 – REGISTRO NO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

(ISS E ICMS)

Tributo Instituído Fato Gerador Tributário

Obrigação Principal

(surge com a ocorrência do fato 
gerador)

Arrecadação (contribuinte 
antecipa o pagamento do 

imposto)

Registro Contábil da Arrecadação.
Homologação do 

Tributo

Nos lançamentos por homologação, a
VPA é reconhecida pela arrecadação,
constituindo-se uma EXCEÇÃO ao
regime de competência.

Havendo informação e estimativa

confiável, pode-se reconhecer o

crédito a receber antes da

arrecadação. (NFE).
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Juros 

Encargos decorrentes do uso de caixa ou equivalentes de caixa ou de valores devidos à 

entidade

Royalties 

Cobranças pelo uso de ativos de longo prazo da entidade, como, por exemplo, de 

patentes, marcas, direitos autorais e software

Dividendos

Distribuições de lucros a detentores de instrumentos patrimoniais na proporção de suas 

participações em uma classe particular do capital. 

RECEITA DE TRANSAÇÃO COM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)

Transação com contraprestação

É aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços ou tem

passivos extintos e entrega valor aproximadamente igual em

troca, prioritariamente sob a forma de dinheiro, bens, serviços

ou uso de ativos.
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As VPA decorrentes de transações com contraprestação compreendem os

valores brutos de benefícios econômicos ou potencial de serviços recebidos

ou a receber.

Os empréstimos e financiamentos não se caracterizam como transações com

contraprestação por não impactarem o PL.

A VPA é reconhecida quando for provável que:

a. Os benefícios econômicos futuros e potencial de serviços fluirão para a

entidade; e

b. Os benefícios possam ser mensurados de acordo com as características

qualitativas e com observância das restrições da informação.

RECEITA DE TRANSAÇÃO COM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)

113

Prestação de serviços

A VPA deve ser reconhecida tomando por base a proporção dos serviços

prestados até a data das demonstrações contábeis.

O resultado de uma transação pode ser estimado confiavelmente quando todas

as seguintes condições forem satisfeitas:

a. A entidade possa mensurar confiavelmente:

- o montante da VPA;

- a proporção dos serviços já executados à data das demonstrações

contábeis(*)

- os custos incorridos na transação e os custos para concluir a transação; e

b. For provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços

decorrentes da transação fluirão para a entidade;

(*) Método da percentagem de execução: a VPA é reconhecida nos exercícios nos

quais os serviços forem prestados. Por exemplo, uma entidade que presta

serviços de treinamento (curso de especialização) pode reconhecer a VPA à

medida em que as disciplinas individuais forem sendo realizadas.

RECEITA DE TRANSAÇÃO COM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)
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Venda de Bens

A VPA deve ser reconhecida quando as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

a. A entidade tiver transferido ao comprador todos os riscos e benefícios significativos

inerentes à propriedade dos bens;

b. A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos, nem

em grau normalmente associado a sua propriedade, nem relacionado ao controle deles;

c. For provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços provenientes da

transação fluirão para a entidade; e

d. O valor da VPA e os custos incorridos na transação e os custos para concluir a

transação puderem ser mensurados confiavelmente.

Na maior parte das vendas a transferência dos riscos e benefícios da propriedade se dá com

a transferência da titularidade legal ou da transferência da posse do ativo ao comprador.

Há casos em que a transferência dos riscos e benefícios ocorre em momento distinto da

transferência da titularidade e controle (venda em consignação, bens sujeitos à instalação).

RECEITA DE TRANSAÇÃO COM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)

115

Juros, royalties e dividendos

As VPA provenientes do uso por terceiros de ativos da entidade que produzam juros,

royalties e dividendos devem ser reconhecidos:

- quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços originados da

transação fluam para a entidade; e

- o montante possa ser mensurado confiavelmente, de acordo com os seguintes

tratamentos contábeis:

a. juros: pro rata tempore, referente à taxa efetiva;

b. royalties: à medida em que são gerados, conforme a essência do acordo; e

c. dividendos: quando for estabelecido o direito de recebimento por parte do

acionista.

Quando surgir incerteza acerca de um valor já reconhecido como VPA, tal valor, incobrável

ou cujo recebimento deixou de ser provável, é reconhecido como VPD, ao invés de ajuste no

montante da VPA anteriormente registrada.

RECEITA DE TRANSAÇÃO COM CONTRAPRESTAÇÃO (MCASP)
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Contas a Pagar, Obrigações por Competência Provisões 

e Passivos Contingentes

CATEGORIAS DE PASSIVO

Enquadra-se no 
conceito de 

passivo

Contas a Pagar

Obrigações por Competência

Provisões

Não se 
enquadra no 
conceito de 

passivo

Passivos Contingentes 

Divulgação 

no balanço 

patrimonial 

e em notas 

explicativas

Evidenciação

em notas 

explicativas

Não envolvem 

contingências

Envolvem 

contigências
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Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cuja

extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

As obrigações do passivo podem ser classificadas em três categorias:

- contas a pagar,

- obrigações por competência; ou

- provisões.

Fornecedores a pagar,

Salários a pagar,

Encargos Sociais a pagar,

Empréstimos a pagar,

13º Salário a pagar,

Férias a pagar,

Provisão para riscos trabalhistas

Provisão para riscos cíveis

etc.

Exemplos

CONTAS A PAGAR x OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA 
(NBC TSP 03 e MCASP da STN)
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Contas a pagar são obrigações decorrentes de bens

ou serviços recebidos e que tenham sido faturados ou

formalmente acordados com o credor.

Exemplos: Fornecedores a Pagar, Salários a Pagar,

Encargos Sociais a Recolher etc.

Obrigações por competência são obrigações

decorrentes de bens ou serviços recebidos, mas que

não tenham sido faturados ou formalmente acordados

com o credor, incluindo quantias devidas aos

empregados, embora algumas vezes seja necessário

estimar o valor.

Exemplos: 13º Salário a pagar, Férias a pagar, Licença-

prêmio, Precatórios a pagar etc.

CONTAS A PAGAR x OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA 
(NBC TSP 03 e MCASP da STN)
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Observação:
No PCASP tanto Contas a pagar quanto
Obrigações por competência podem utilizar o ISF
“F” (quando empenhadas) ou o ISF “P” (quando
não empenhadas).

CONTAS A PAGAR x OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA 
(NBC TSP 03 e MCASP da STN)

Obrigações por competência são geralmente divulgadas
como parte das Contas a pagar. Isso significa que uma
mesma conta do PCASP (plano de contas aplicado ao setor
público) pode abrigar valores referentes a contas a pagar e a
obrigações por competência.

Por sua vez, as provisões são divulgadas separadamente.
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Provisões: são passivos de prazo ou valor incerto.

São obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos
pagamentos se esperam que resultem em saídas de recursos e que
possuem prazo ou valor incerto. Exemplos:

- Provisão para riscos trabalhistas – passivo relacionado a reclamações
trabalhistas;

- Provisão para riscos fiscais – passivo relacionado a autuações fiscais;

- Provisão para riscos cíveis – passivo relacionado a indenizações a
fornecedores e clientes;

- Provisão para repartição de créditos tributários - passivo relacionado a
créditos tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente
arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federaçao; e

- Provisão para riscos de PPP – passivo relacionado aos riscos de
demanda, construção, disponibilidade ou outros riscos de contratos de
PPP.

PROVISÕES (Item 10.2 do MCASP da STN)
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As provisões devem ser reconhecidas quando estiverem presentes os três
requisitos abaixo:

a) Exista uma obrigação presente (formalizada ou não) resultante de
eventos passados;

b) Seja provável uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos ou potencial de serviços para a extinção da obrigação; e

c) Seja possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

PROVISÕES (Item 10.2 do MCASP da STN)
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Exercício I - Contas a Pagar e Obrigações por Competência e Provisões

Entidade ABC – Posição em 31.12.X3

Categorias de passivo:
Contas a Pagar                                   
Obrigações por Competência         
Provisões                                             

Examine as situações a seguir e julgue se há obrigações a pagar. Em caso positivo e considerando a

concepção normativa referente às categorias de passivo, informe em qual das categorias acima elas se

enquadram.

I – Grupo de servidores reivindica junto à administração da Entidade o pagamento de adicional de

insalubridade, estimado no valor de R$800.000,00, referente a X1. As áreas de RH e jurídica avaliam

que há grande probabilidade de os servidores terem direito de receber esse valor. Provisão

II – A empresa XYZ está solicitando em processo administrativo revisão contratual de R$100.000,00,

em função da elevação do custo de seus insumos. A área de compras da Entidade entende que o valor

não é devido, mas informa que entidades públicas, em situação semelhante, atenderam ao pedido das

contratadas. Não há passivo

III – Dano ambiental em função de derramamento de combustível em uma lagoa foi atribuído ao fato

de caminhão da Entidade ter tombado na estrada. O órgão ambiental avalia que a reparação do dano

requer gastos de R$500.000,00. A Entidade alega que isso foi devido às péssimas condições da estrada.

Há forte convicção da área jurídica da Entidade no sentido de que é possível que se tenha que assumir

esses gastos. Provisão

123

Exercício II - Contas a Pagar e Obrigações por Competência e Provisões

Entidade ABC – Posição em 31.12.X3

Categorias de passivo:
Contas a Pagar                                   
Obrigações por Competência         
Provisões                                             R$800.000,00

Examine as hipóteses a seguir e julgue como proceder considerando a existência de uma provisão para pagamento de

adicional de insalubridade para um grupo de servidores da Entidade em 31.12.X4:

Hipótese I: O grupo de servidores obtém o reconhecimento da dívida junto à administração da Entidade ao final de X4

e o pagamento de adicional de insalubridade, estimado no valor de R$800.000,00, fica acertado para o ano seguinte

(X5), após inclusão do valor na lei de orçamento.

Baixar a provisão e reconhecer a obrigação por competência em X4, considerando que não há mais incerteza
quanto ao pagamento.

Hipótese II: Após recusa da Entidade, o grupo de servidores decide entrar com ação judicial em X4, visando obter

sentença favorável ao recebimento do adicional de insalubridade. Em X7, uma sentença já transitada em julgado

condena a Entidade a pagar ao grupo de servidores o valor devido.

Baixar a provisão e reconhecer a obrigação por competência em X7, em razão da sentença judicial.

Hipótese III: Após recusa da Entidade, o grupo de servidores decide entrar com ação judicial em X4, visando obter

sentença favorável ao recebimento do adicional de insalubridade. Em X7 é exarada sentença judicial em favor da

Entidade, condenando o grupo de servidores ao pagamento das custas.

Reverter a provisão em X7 em contrapartida à variação patrimonial aumentativa, em razão da sentença judicial.
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Exercício III – Caso Real (*)

Contas a Pagar e Obrigações por Competência e Provisões

Como proceder em relação à situação a seguir discriminada, considerando as categorias de passivo 
já estudadas?

“Trabalhadores, contratados pelo Serpro para o exercício de diversas atribuições, foram cedidos ao
Ministério da Fazenda para prestar serviços de auxiliar do Serpro na Receita Federal, exercendo
funções de Técnico do Tesouro Nacional (TTN).”

“No entanto, eles recebiam remuneração inferior à dos servidores que formalmente ocupavam o
cargo de TTN. Eles pediram na Justiça o reconhecimento de desvio funcional, com o pagamento das
diferenças salariais.”

Reconhecer uma provisão para riscos trabalhistas no passivo do Serpro, considerando que no
âmbito da Justiça do Trabalho há histórico de concessão desses diferenças salariais.

(*) http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/serpro-apresenta-nova-proposta-em-conciliacao-sobre-processo-por-
desvio-de-funcao/pop_up?refererPlid=10730&_101_INSTANCE_89Dk_viewMode=print&_101_INSTANCE_89Dk_languageId=pt_BR
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b) presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida
porque:

1) é improvável que uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a
extinção da obrigação; ou

2) não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da
obrigação.

PASSIVO CONTINGENTE (Item 10.3 do MCASP da STN)

Passivo contingente é uma obrigação:

a) possível que resulta de eventos passados e
cuja existência será confirmada apenas pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle
da entidade; ou
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Os passivos contingentes não são reconhecidos em contas
patrimoniais, mas devem ser registrados em contas de controle
do PCASP e divulgados em notas explicativas.

Passivos contingentes devem ser periodicamente avaliados para
determinar se uma saída de recursos se tornou provável. Se
provável, uma provisão deve ser reconhecida nas demonstrações
contábeis do período em que ocorrer a mudança na estimativa da
probabilidade. Exemplo: dano ambiental

PASSIVO CONTINGENTE (Item 10.3 do MCASP da STN)
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ATIVOS CONTINGENTES (Item 10.4 do MCASP da STN)

Ativos são recursos controlados pela entidade em consequência de eventos

passados.

Disponibilidades

Clientes,

Contas a receber em geral,

Estoques,

Bens móveis,

Bens imóveis,

Bens intangíveis

etc.

Exemplos

Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos não completamente sob controle da entidade.
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Ativos contingentes usualmente decorrem de eventos não planejados ou não
esperados, não totalmente sob o controle da entidade e que acarretam a
possibilidade de ingresso de recursos.

Exemplo: reivindicação que se busca através de processos legais, onde o resultado
é incerto.

A entidade não deve reconhecer no patrimônio ativos contingentes, pois pode
resultar no reconhecimentos de receitas que nunca virão a ser realizadas.

No entanto, quando uma entrada de recursos for provável, eles deverão ser
registrados em contas de controle do PCASP e divulgados e notas explicativas.

ATIVOS CONTINGENTES (Item 10.4 do MCASP da STN)
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Probabilidade de 
Ingresso de recursos

Classificação Forma de Evidenciação

Certeza Ativo
Balanço Patrimonial e Notas 

Explicativas

Provável Ativo Contingente Notas Explicativas

Pouco provável Ativo Contingente Não é divulgado

Quando, em consequência de eventos passados, possa existir um ativo possível,
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.

ATIVOS CONTINGENTES (Item 10.4 do MCASP da STN)
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As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) abrangem três situações:

a. Despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham

processado na época própria;

b. Restos a pagar com prescrição interrompida;

c. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.

Quanto à classificação orçamentária por natureza da despesa, a DEA corresponde a

elemento de despesa próprio usado no orçamento do exercício corrente para

despesas que pertencem ao exercício anterior: 92 – Despesas de Exercícios

Anteriores.

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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De acordo com o § 1º do art. 186 da Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por

Ações (S.A.), serão considerados como ajustes de exercícios anteriores apenas os

decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro

imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos

subsequentes.

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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Diferenças entre Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) e Ajustes de Exercícios Anteriores 

Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) Ajustes de Exercícios Anteriores 

É uma classificação da despesa orçamentária
quanto à natureza.

É uma conta contábil do Patrimônio Líquido.

É representada por um elemento de despesa
próprio usado no orçamento do exercício corrente
para atender a despesas que pertencem ao
exercício anterior: 92 – Despesas de Exercícios
Anteriores.

No PCASP é representada pela conta 2.3.7.2.1.03.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – Registra o
saldo decorrente de efeitos da mudança de critério
contábil ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subsequentes

Pode ou não estar relacionada a eventos que geram
registros patrimoniais na conta de Ajustes de
Exercícios Anteriores.

Seu movimento a débito pode ou não estar
relacionado a uma despesa orçamentária classificada
como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA).

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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Despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava

crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na

época própria

Segundo o item 4.8 da Parte I – PCO do MCASP da STN, considera-se despesas que não se

tenham processado na época própria aquelas cujo empenho tenha sido considerado

insubsistente ou anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do

prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação.

No caso de fatos que reduzam o PL, o passivo e a VPD deverão ser registrados no momento

em que o credor cumprir a obrigação.

No caso de fatos que não alterem o PL (fatos permutativos) haverá o registro de passivo e

do ativo incorporado ao patrimônio do ente público.

Ocorrendo o fato gerador no exercício anterior (credor cumpriu a obrigação) sem que tenha

sido registrada uma VPD à época própria, deverá ser registrado patrimonialmente um

Superávit ou Déficit Acumulado no exercício corrente, no qual será executada

orçamentariamente a DEA.

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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Restos a Pagar com prescrição interrompida

Segundo o item 4.8 da Parte I – PCO do MCASP da STN, restos a pagar com prescrição

interrompida são as despesas cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas

ainda esteja vigente o direito do credor.

Essa situação poderá ocorrer nos seguintes casos:

a. Restos a Pagar Não Processados a Liquidar:

a.1 Caso o credor tenha cumprido sua obrigação, o passivo, a VPD ou o ativo

deverão ter sido registrados no momento em que o credor cumpriu a obrigação

(ocorrência do fato gerador), com concomitante registro da DEA.

a.2 Caso o fato gerador tenha ocorrido no exercício anterior, sem registro de VPD ou

ativo na época própria, deve-se registrar patrimonialmente um Superávit ou Déficit

Acumulado no exercício corrente (no qual será executada a DEA) ou a incorporação do

ativo, a depender do caso.

b. Restos a Pagar Não Processados em Liquidação ou Restos a Pagar Processados: Tendo

ocorrido o reconhecimento do passivo correspondente à época própria, no exercício

atual (no qual será executada a DEA), não haverá necessidade de registro patrimonial,

uma vez que a VPD ou a incorporação do ativo já terá reconhecida no exercício anterior.

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente

Segundo o item 4.8 da Parte I – PCO do MCASP da STN, consideram-se compromissos

reconhecidos após o encerramento do exercício as obrigações de pagamento criadas em

virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do

exercício correspondente.

Nos casos em que já havia uma obrigação presente, mas a administração somente

reconhece a ocorrência do fato gerador em exercício posterior, deve-se registrar o valor em

conta de Superávit ou Déficit Acumulado no patrimônio líquido.

Porém, nos casos em que a lei ou norma cria uma obrigação no momento presente, mas

com efeitos retroativos, deve-se registrar a VPD no exercício, uma vez que se trata de fato

gerador do exercício atual.

Observação: Se a despesa alcançar mais de um exercício, a parcela correspondente ao

exercício anterior é registrada como DEA e a referente ao exercício corrente é despesa

orçamentária do ano.

REFLEXO PATRIMONIAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MCASP)
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OBRIGADO!

Contador FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA

francisco.mota@camara.leg.br

glauberlimamota@yahoo.com.br

motaglauber@gmail.com

Fone: 061-3216-3350 ou 99225-7515

FIM

137

mailto:glauberlimamota@yahoo.com.br
mailto:motaglauber@gmail.com

