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• Assessor Técnico do CFC na Câmara Técnica de Normas Contábeis e 
Demonstrativos Fiscais da Federação – CTCONF

• Professor de Ensino Superior em cursos de graduação e pós-graduação
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Pública e Controle Interno.



NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado

• Correlação com a IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment

• Correlação com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado – CPC 27 (IAS 16)

• Procedimento Contábil Patrimonial: Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação de bens móveis, imóveis e da respectiva depreciação, 
amortização ou exaustão. (Portaria 548/2015)

• Prazo de Implantação:

União – 2016

Estados – 2019

Municípios com + de 50.000 habitantes – 2020

Municípios com – de 50.000 habitantes - 2021



Impacto do Imobilizado nos Balanços

Ano: 2019 RN A.V SC A.V

Imobilizado 4.847.568 48,21% 32.172.388 60,55%

Total do Ativo 10.055.083 100,00% 53.132.455 100,00%

Fonte: Balanço Geral dos Estados

Em mil R$



NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado

Quando reconhecer e 
desreconhecer um ativo 
imobilizado?

Como fazer a mensuração 
inicial e subsequente? O que divulgar?

Material Permanente x Material 
de Consumo x Ativo Imobilizado

Ativos de Infraestrutura Depreciação/ValorResidual/
Impairment



NBC TSP 07 x Classificação Orçamentária

CATEGORIA ECONÔMICA

3 –DESPESAS CORRENTES

4 – DESPESAS DE CAPITAL

GND

4 – INVESTIMENTOS

5 – INVERSÕES FINANCEIRAS

6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE 
DESPESA

51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS



NBC TSP 07 x PCASP 

1.2.3.1.1.XX.XX – Bens Móveis - Consolidação

1.2.3.2.1.XX.XX – Bens Imóveis - Consolidação

1.2.3.8.1.01.XX – (-) Depreciação Acumulada – bens móveis

1.2.3.8.1.02.XX – (-) Depreciação Acumulada – bens imóveis

1.2.3.8.1.03.XX – (-) Exaustão Acumulada – bens móveis

1.2.3.8.1.04.XX – (-) Exaustão Acumulada – bens imóveis

1.2.3.8.1.05.XX – (-) Amortização Acumulada – bens móveis

1.2.3.8.1.06.XX – (-) Amortização Acumulada – bens imóveis

1.2.3.9.1.01.XX – (-) Redução ao Valor Recuperável– bens móveis

1.2.3.9.1.02.XX – (-) Redução ao Valor Recuperável – bens imóveis

2.3.6.1.1.XX.XX – Reserva de Reavaliação

3.3.3.X.X.XX.XX – Depreciação, Amortização e 
Exaustão

3.6.1.5.1.XX.XX – Redução ao Valor 
Recuperável Imobilizado -
Consolidação

3.6.2.2.1.XX.XX – Perda com Alienação de 
Imobilizado - Consolidação

4.6.2.2.1.XX.XX – Ganho com Alienação de 
Imobilizado - Consolidação

CONTAS PATRIMONIAIS CONTAS DE RESULTADO

4.6.1.1.1.XX.XX – Reavaliação 

3.6.1.1.1.XX.XX – Reavaliação 



Vamos Praticar?

Um município da grande Natal começou as obras para construção  do hospital municipal. Os valores da 

1ª medição no valor de R$ 150.000,00 foram devidamente certificados. Qual a classificação 

orçamentária e contábil do fato em questão?

Orçamentária: 44.90.51.XX – Obras e Instalações

Contábil: 1.2.3.2.1.06.01 – Obras em Andamento*

* A conta obras em andamento receberá todos os custos de construção do imóvel até ficar pronto para uso. Quando da 
entrega do bem, deve-se fazer a reclassificação para a conta 1.2.3.2.1.01.15 – Hospitais e Unidades de Saúde, iniciando a sua 
depreciação.

Um município da grande Natal tem gastos com diárias para fiscalização de obras públicas que estão em 

fase final de construção. Essa fiscalização tem previsão legal e as obras não podem ser finalizadas e 

colocadas à disposição da administração sem o processo fiscalizatório. Qual a classificação orçamentária 

e contábil do fato em questão?

Orçamentária: 44.90.14.XX - Diárias

Contábil: 1.2.3.2.1.06.01 – Obras em Andamento*



Estoques x Imobilizado x 
Adiantamento

Posso manter ativos imobilizados em estoques?

Quais as contas utilizaremos para o reconhecimento?

1.1.5 ou 1.2.3?

Sim       ou          Não

1.2.3.1.1.08.XX – Bens Móveis em Almoxarifado

Como tratar os adiantamentos para aquisição de imobilizado?

1.1.3 ou 1.2.3?



Conceitos Importantes

Valor contábil é o montante pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação

acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.

Classe de ativo imobilizado significa um agrupamento de ativos de natureza ou função similares 

nas operações da entidade, que é mostrado como um único item para fins de divulgação nas 

demonstrações contábeis.

Valor depreciável é o custo do ativo ou outro montante que substitua seu custo, menos seu valor 

residual.

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de ativo ao longo da sua vida útil.



Conceitos Importantes

Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera

obter com o uso contínuo do ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou incorrer para a

liquidação do passivo.

Perda por redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa é o montante pelo qual o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável.

Perda por redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa é o montante pelo qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável de serviço.



Conceitos Importantes

Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a 
terceiros (exceto se estiver no alcance da NBC TSP 06), ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período contábil.

Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo (ver NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, 
item 7.6(b)) do ativo gerador de caixa líquido de despesas de venda e o seu valor em uso.

Valor recuperável de serviço é o maior valor entre o valor justo do ativo não gerador de caixa 

líquido de despesas de venda e seu valor em uso.



Conceitos Importantes

Valor residual do ativo é o montante estimado que a entidade obteria com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade, a condição e o 
tempo de uso esperados para o fim de sua vida útil.

Vida útil é:
(a) o período durante o qual se espera que o ativo esteja disponível para a utilização pela entidade; ou
(b) o número de unidades de produção ou de unidades similares que a entidade espera obter pela 
utilização do ativo.



Vamos Praticar os Conceitos?

A Prefeitura de Sombrio faz um processo licitatório para montagem, desmontagem de estrutura de 
um Hospital de Campanha que estará em funcionamento nos meses de maior demanda 
epidemiológica do novo coronavírus. (abril a dezembro do corrente ano), com um custo de R$ 25 
milhões. Os valores gastos com a montagem e desmontagem do Hospital de Campanha devem ser 
reconhecidos como ativo imobilizado? Fundamente sua resposta?

A Prefeitura de Ressaquinha possui alguns imóveis que estavam sem uso pelos órgãos públicos e 
decide alugar para terceiros? Esses imóveis deverão ser reconhecidos como ativo imobilizado? 
Fundamente sua resposta?

A Prefeitura de Passa Tempo possui alguns imóveis funcionais que são destinados a servidores 
públicos no exercício de sua função, mediante o pagamento de aluguel? Esses imóveis deverão ser 
reconhecidos como ativo imobilizado? Fundamente sua resposta?



Exemplos de Ativo Imobilizado

❑ Terrenos

❑ Edifícios Operacionais

❑ Estradas/Rodovias

❑ Maquinários

❑ Redes de transmissão de energia elétrica

❑ Navios

❑ Aeronaves

❑ Veículos

❑ Equipamentos militares especiais

❑ Móveis e utensílios

❑ Computadores e Periféricos



E os ativos de infraestrutura?

São parte de um sistema ou de uma rede;

São especializados por natureza e não possuem usos alternativos;

Não podem ser removidos;

Podem estar sujeitos a restrições na alienação.

EXEMPLOS????????



Quando reconhecer um ativo 
imobilizado?

O custo do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e somente se:

✓ for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços 

associados ao item fluirão para a entidade; e

✓ o custo ou o valor justo do item puder ser mensurado confiavelmente.



O que reconhecer como custo do 
imobilizado?

❑ Preço de compra, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis, após deduzidos 

os descontos comerciais e abatimentos;

❑ Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para 

ele ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

❑A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no 

qual esse está localizado. 



Vamos Praticar?

A Prefeitura de Boa Saúde adquiriu um lote de 15 respiradores ao valor de R$ 750.000,00. Na 
transação pagou ainda R$ 10.000,00 de desembaraço aduaneiro, R$ 3.000,00 de frete e 
ainda conseguiu um desconto dado no corpo da documento fiscal de R$ 37.500,00.

Após a entrega dos equipamentos, a prefeitura ainda pagou R$ 5.000,00 para instalação 
desses equipamentos.

No momento do pagamento, a Prefeitura de Boa Saúde por ter pago no vencimento 
conseguiu um desconto de R$ 30.000,00.

Qual o valor que deve ser reconhecido como ativo imobilizado?

Custo = 750.000,00 + 10.000,00 + 3.000,00 – 37.500,00 + 5.000,00 = R$ 730.500,00 



Quando para de reconhecer o custo?

Pronto para 
uso

Gastos Ativados Resultado do Período

Exemplos? Exemplos?



Vamos Praticar?

Determine se os gastos a seguir devem ser ativados ou contabilizados diretamente no resultado do 
período:

Tipo de Gasto Ativo Resultado

Custos de preparação do local;

gastos de transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes 
(incluindo custos de treinamento);

gastos de abertura de nova instalação;

custos de benefícios a empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição 
de item do ativo imobilizado;

gastos de realocação ou reorganização de parte ou de todas as operações da entidade.

custos de instalação e montagem;



Como mensurar o custo inicial?

✓ Transação com contraprestação: custo de aquisição pelo valor à vista.

✓ Transação sem contraprestação: valor justo na data da transação.

✓ Permuta: pelo valor justo, exceto se:
a) a permuta não tenha natureza comercial;
b) o valor justo não possa ser mensurado confiavelmente.

Custo do Ativo 
Cedido



Exemplos de Mensuração Inicial

✓ A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 30 respiradores em doação. O termo de doação trazia o 
valor de R$ 100,00 cada respirador? Qual o valor para mensuração inicial?

✓ A Secretaria Municipal de Educação adquiriu 10 ônibus para o transporte escolar pelo custo de R$ 
2.000.000,00. Qual o valor para mensuração inicial?

✓ A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz e a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará 
resolveram permutar equipamentos médicos que estavam subutilizados em seus órgãos. Sabendo 
que permuta não tem natureza comercial e que o valor justo não pode ser mensurado de forma 
confiável. Qual o valor para mensuração inicial desses equipamentos? 

Determinar o valor justo em uma avaliação inicial. Desconsiderar o termo de doação.

Mensurar pelo custo de aquisição: R$ 2.000.000,00.

Cada ente mensura pelo custo do bem cedido.



Mensuração após o reconhecimento
inicial

Escolha do Ente Público

Modelo de Custo

Modelo de Reavaliação

Custo de Aquisição menos depreciação e 
perda por impairment

Valor justo menos depreciação e perda por 
impairment

DÚVIDA? Qual a periodicidade da reavaliação?

Importante! A política contábil deve ser para toda a classe de ativos



Como contabilizar a reavaliação?

❑ Reavaliação aumentando o valor do ativo
D – 1.2.3.X.X.XX.XX Imobilizado
C - 2.3.6.1.1.XX.XX Reserva de Reavaliação (PL) ou
C – 4.6.1.1.1.XX.XX Reavaliação de Imobilizado (Caso seja uma reversão de uma perda contabilizada 

no resultado)

❑ Reavaliação diminuindo o valor do ativo
D – 3.6.1.1.1.XX.XX Reavaliação de Imobilizado ou
D – 2.3.6.1.1.XX.XX Reserva de Reavaliação (Caso haja saldo na conta de Reserva de Reavaliação)
C - 1.2.3.X.X.XX.XX Imobilizado

Observação! O saldo da reserva de reavaliação deve ser baixado pela alienação do ativo reavaliado ou 
pelo uso (depreciação). A baixa é contra resultados acumulados (PL) 



Características da política de reavaliação

❑ Se um item do ativo imobilizado for reavaliado, todos os itens daquela classe de ativos 
precisam ser reavaliados.

❑ Reavaliação simultânea de todos os itens (evitar reavaliação seletiva).

❑ Caso o item tenha mercado ativo (terrenos, veículos e edifícios) – o valor justo pode ser 
obtido com outros itens de características semelhantes.

❑ No caso de edificações especializadas, ativos de infraestrutura ou outros que não tenham 
mercado ativo, o valor justo pode ser estimado com base no custo de reposição depreciado 
ou o custo de restauração.



Depreciação/Amortização/Exaustão

❑ Cada componente de item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo 
total do item deve ser depreciado separadamente.

Seu sistema de patrimônio está preparado para isso?

❑ O montante da depreciação de cada período deve ser reconhecido no resultado do período, 
a menos que seja incluído no valor contábil de outro ativo.

Valor Depreciável x Período de Depreciação

Valor contábil menos valor 
residual

Vida útil do bem

Vida útil e valor residual devem ser revisados, no mínimo, ao 
final do exercício = mudança de estimativa



Como definir a vida útil do bem?

❑ Tabela Padrão?

❑ Experiência da gestão de ativos de bens permanentes??

❑ Prazo estipulado pelo fabricante ou nas normas técnicas???

Observação: Qualquer que seja a estimativa feita, divulgar o método utilizado e a 
média da vida útil por classe de ativos.



Depreciação/Amortização/Exaustão

❑ Terrenos e edificações = contabilização separada, mesmo que adquiridos de forma conjunta.

Terrenos, como regra, não deprecia

Edificações, vida útil pode ser estimada, portanto deprecia.



Método de Depreciação

❑ O método de depreciação deve refletir o padrão esperado no qual os benefícios econômicos 
futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade.

✓ Método linear

✓ Método dos Saldos Decrescentes

✓ Método das Unidades Produzidas

❑ Revisão do método, ao menos, a cada final de exercício. Caso haja necessidade de mudança 
deverá ser tratada como mudança de estimativa contábil.



Exemplo de Depreciação

❑ O Detran/RN adquiriu em 15/05/2020, um veículo para o gabinete da presidência do órgão. 
O custo de aquisição do veículo é R$ 70.000,00. No processo de tombamento do bem, foi 
definido que a vida útil é de 7 anos e seu valor residual de R$ 21.000,00. Faça o registro 
contábil da cota mensal de depreciação pelo método linear.

30/06/2020
D – 3.3.3.1.1.XX.XX Despesa de Depreciação R$ 583,33 
C –1.2.3.8.1.01.XX (-) Depreciação Acumulada – bens móveis                                   583,33



Redução ao Valor Recuperável

O que é 
Impairment?

Onde vive?

O que faz?

Pra que serve?

Agora no Congresso 
Internacional de Custos e 

Qualidade do Gasto.



Redução ao Valor Recuperável

1ª Passo: Conhecer o Valor 
Recuperável (VR)

Valor Justo Líquido de 
Despesa Venda

Valor em Uso do Ativo

MAIOR VALOR ENTRE

2ª Passo: Comparar com o 
Valor Contábil (VC)

Custo menos depreciação 
acumulada

3ª Passo: Reconhecer ou não 
a redução

Se, VR > VC, nada a fazer

Se, VR < VC, fazer a redução



Redução ao Valor Recuperável

❑Fontes Externas

✓ cessação, ou proximidade da cessação, da demanda ou da necessidade de serviços fornecidos 

pelo ativo;

✓ mudanças significativas de longo prazo com efeito adverso sobre a entidade, que ocorreram 

durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, legal ou de 

política governamental no qual a entidade opera;



Redução ao Valor Recuperável

❑Fontes Internas
✓ evidência disponível de obsolescência ou dano físico do ativo; 

✓ mudanças significativas de longo prazo com efeito adverso sobre a entidade, que ocorreram 

durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, na extensão ou maneira em que o ativo é, 

ou se espera que seja, utilizado; 

✓ decisão de interromper a construção do ativo antes da sua conclusão ou de estar em condição 

de uso; 

✓ evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho do 

serviço do ativo é, ou será, consideravelmente pior do que o esperado.



Redução ao Valor Recuperável

Vamos Praticar? 

✓ A imprensa oficial do Município de Blumenau possuía em sua contabilidade equipamentos gráficos 

com valor de R$ 150.000,00 e depreciação acumulada de R$ 80.000,00. A gestão do município 

decidiu implantar o diário oficial eletrônico, o que diminuiu, sensivelmente, a demanda de serviços 

desses maquinários para os próximos anos. Ao fazer o teste de impairment dessas máquinas a 

administração levantou os seguintes valores:

Valor líquido de venda: R$ 50.000,00

Valor em uso: R$ 55.000,00

Pergunta-se: Qual o registro contábil a ser feito para o encerramento do exercício, por ocasião do 

teste de impairment?

31/12/2020
D – 3.6.1.5.1.01.XX Redução ao Valor Recuperável R$ 15.000,00
C – 1.2.3.9.1.01.XX. (-) Redução ao Valor Recuperável – bens móveis                                   15.000,00



Desreconhecimento

O que é? 

❑ Baixar o valor contábil do ativo, quando esse deixa de atender aos critérios de reconhecimento.

Quando Fazer? 

❑ Por ocasião da alienação.

❑ Quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a 

sua utilização ou alienação.

Como Fazer? 

❑ Diretamente em contas de resultado - ganho ou a perda.



Desreconhecimento

Vamos Praticar? 

✓ A prefeitura fez a doação para a APAE de vários equipamentos da Secretaria Municipal de 

Educação. A doação foi realizada pelo valor contábil dos bens à data da doação, que era 

representado pelos seguintes valores:

Custo de Aquisição: R$ 30.000,00

(-) Depreciação Acumulada: R$ 27.000,00

Pergunta-se: Qual o registro contábil a ser feito?

XX/XX/2020
D – 1.2.3.8.1.01.XX (-) Depreciação Acumulada – bens móveis R$ 27.000,00
D – 3.6.2.2.1.01.XX Perdas com Alienação de Bens Móveis* R$ 3.000,00
C – 1.2.3.1.1.01.XX Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 30.000,00

* O MCASP não trata a doação de bens imóveis e o PCASP não tem uma transferência dessa transação no subgrupo 3.5.3.1. –
Transferências a Instituições Privadas



Desreconhecimento

Vamos Praticar? 
✓ A prefeitura fez um leilão de um lote de veículos do gabinete do prefeito e conseguiu arrecadar, já 

descontados os custos da venda, o valor de R$ 50.000,00. Sabendo que os veículos estavam 

registrados na contabilidade na data da venda com os valores abaixo:

Custo de Aquisição: R$ 240.000,00

(-) Depreciação Acumulada: R$ 200.000,00

Pergunta-se: Qual o registro contábil a ser feito?

XX/XX/2020
D – 1.2.3.8.1.01.XX (-) Depreciação Acumulada – bens móveis R$ 200.000,00
C – 1.2.3.1.1.05.XX Veículos R$ 200.000,00

XX/XX/2020
D - 1.1.1.1.X.XX.XX Caixa ou Equivalentes de Caixa R$ 50.000,00 
C - 1.2.3.1.1.05.XX Veículos R$ 40.000,00 
C - 4.6.2.2.X.XX.XX Ganho com a Alienação de Imobilizado R$ 10.000,00



Divulgação

Por que divulgar? 

❑ Melhorar a compreensão do usuário da informação contábil.

O que divulgar? 

❑ Para cada classe de imobilizado

✓ Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto

✓ Os métodos de depreciação utilizados

✓ as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas

✓ O valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável 
acumuladas) no início e no final do período; 



Divulgação

O que divulgar? 

❑ Para cada classe de imobilizado

✓ A conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando:

(i) adições, alienações, aquisições por meio de combinações do setor público;

(ii) aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações e perdas por redução ao valor recuperável 
de ativos (se houver) reconhecidas ou revertidas diretamente no patrimônio líquido e 
reconhecidas ou revertidas  no resultado, conforme o caso;

(iii) depreciações;

(iv) variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis da moeda 
funcional para a moeda de apresentação, incluindo a conversão da operação estrangeira para a 
moeda de apresentação da entidade; e  

(v) outras alterações;



Divulgar também

❑ Para cada classe de imobilizado

✓ a existência e os valores de restrições a ativos imobilizados oferecidos como garantia de 
obrigações;

✓ o valor dos custos reconhecidos no valor contábil de item do ativo imobilizado durante a sua 
construção;

✓ o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados; e

✓ se não for divulgado separadamente no corpo da demonstração do resultado, o valor das 
indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao 
valor recuperável, perdidos ou abandonados, incluído no resultado do período.



Divulgar também

❑ Para cada classe de imobilizado reavaliado

✓ a data efetiva da reavaliação;

✓ se foi ou não utilizado avaliador independente;

✓ os métodos e as premissas significativos aplicados à estimativa do valor justo dos itens, se foi 
observado em mercado ativo ou baseado em outras técnicas de mensuração;

✓ a reserva de reavaliação, indicando as alterações do período e quaisquer restrições sobre 
distribuição do saldo da reserva aos proprietários;

✓ a soma de todas as reservas de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro 
daquela classe; e

✓ a soma de todos os déficits de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro 
daquela classe.



MODELOS DE NOTAS 
EXPLICATIVAS E RELATÓRIOS 

REFERENTES A IMOBILIZADOS



Modelos de Relatórios

Fonte: Notas Explicativas – BGE/SC



Modelos de Relatórios

Fonte: Notas Explicativas – BGE/SC



Fonte: Decreto de Encerramento - RN



Sugestões aos entes da Federação

✓ Estude a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado;

✓ Adquira, desenvolva e ou modernize o sistema de patrimônio moderno;

✓ Faça o inventário completo do seu imobilizado;

✓ Defina a sua política contábil;

✓ Parametrize o reflexo patrimonial da execução orçamentária

✓ Melhore a compreensibilidade dos itens do imobilizado nas Demonstrações Contábeis.



Flavio George Rocha

frocha.sefaz.sc@gmail.com

(48) 99620-6110

(84) 3232-2153


