
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, LETRAS E ARTES - CCHLA/UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS - MPGPI 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ENEAS DO NASCIMENTO NETO 

 

 

 

 

DEPRECIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

Estudo sobre a implementação da nova sistemática  

em uma Instituição Federal de Ensino Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016



Pedro Eneas do Nascimento Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

Estudo sobre a implementação da nova sistemática  

em uma Instituição Federal de Ensino Superior  

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em 

Gestão de Processos Institucionais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como requisito para a 

defesa de dissertação e obtenção do título de Mestre 

em Gestão de Processos Institucionais.  

 

 

Orientador(a): Patrícia Borba Vilar Guimarães, D. Sc. 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016



UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

 

 Nascimento Neto, Pedro Eneas do. 

 Depreciação de bens públicos: estudo sobre a implementação da 

nova sistemática em uma Instituição Federal de Ensino Superior / Pedro 

Eneas do Nascimento Neto. - Natal, RN, 2016. 

 69 f. : il. 

 

 Orientador: Prof.ª Dr.ª Patrícia Borba Vilar Guimarães. 

 

 Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Processos Institucionais. 

 

   1. Contabilidade pública - Dissertação 2. Normas Brasileiras 3. 

Setor Público. 4. Patrimônio Público. 5. Depreciação. I. Guimarães, 

Patrícia Borba Vilar. II. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                                                   CDU 336.13 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

  

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  

LISTA DE FIGURAS  

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 05 

1.1 PROBLEMA ..................................................................................................... 07 

1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 08 

1.2.1 Geral ................................................................................................................ 08 

1.2.2 Específicos ...................................................................................................... 08 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ................................................................... 08 

1.4 JUSTIFICATIVA ............................................................................................. 08 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ......................................................................... 10 

2.1 MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA EMPREGADOS NO BRASIL ............. 10 

2.2 EFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO VOLTADA PARA A 

SUSTENTABILIDADE .......................................................................................... 
14 

2.3 LOGÍSTICA REVERSA NO SETOR PÚBLICO VOLTADA PARA O PÓS-

CONSUMO .............................................................................................................. 
16 

2.4 SUSTENTABILIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE USO RACIONAL 

DOS BENS PÚBLICOS .......................................................................................... 
17 

2.5 O NOVO PARADIGMA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS NO SERVIÇO 

PÚBLICO ................................................................................................................ 
19 

2.5.1 Método das quotas variáveis ........................................................................... 19 

2.5.1.1 Método das horas de trabalho ...................................................................... 19 

2.5.1.2 Método das unidades produzidas ................................................................ 20 



 

 

2.5.2 Método das quotas constantes ........................................................................ 20 

2.5.3 Método das somas dos dígitos ........................................................................ 20 

2.5.4 Método das quotas crescentes ......................................................................... 21 

2.6 DEPRECIAÇÃO NO SETOR PÚBLICO  ....................................................... 21 

2.7ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A 

DEPRECIAÇÃO ......................................................................................................  

 

22 

3 REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................... 25 

4 METODOLOGIA ............................................................................................... 35 

4.1 MÉTODO .......................................................................................................... 35 

4.2 TIPOLOGIA ...................................................................................................... 35 

4.3 BASE DE DADOS ............................................................................................ 36 

4.4 ABORDAGEM DO PROBLEMA ................................................................... 36 

4.5 INSTRUMENTO ............................................................................................... 36 

5 DISCUSSÕES E RESULTADOS ..................................................................... 38 

5.1 PATRIMONIO MÓVEL ................................................................................... 39 

5.2 PATRIMONIO MÓVEL – BENS .................................................................... 40 

5.3 PATRIMONIO MÓVEL – GERÊNCIA ......................................................... 40 

5.4 PATRIMONIO MÓVEL – LEVANTAMENTO PATRIMONIAL................. 41 

5.5 PATRIMONIO MÓVEL – CONSULTAS ....................................................... 42 

5.6 PATRIMONIO MÓVEL – RELATÓRIOS ..................................................... 43 

5.7 PATRIMONIO MÓVEL – CADASTROS ...................................................... 44 

5.8 PATRIMONIO MÓVEL – CONSULTA GERAL .......................................... 45 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 51 

REFERÊNCIAS  

ANEXOS  



 

 

RESUMO 

 

Com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCASP) foi criado um novo cenário relativo a obrigatoriedade do registro da depreciação 

no setor público. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC-T) nº 16.9 e 

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional n
os

 184/2008 e 437/2012 o presente estudo teve 

por objetivo avaliar os procedimentos relativos à implantação da nova sistemática de 

depreciação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caracteriza-se como 

qualitativo baseado em um estudo de caso, descritivo e de tipologia documental. Utilizou 

como metodologia instrumento de elaboração própria, tendo como diretriz a macrofunção 

SIAFI 020330. Os dados foram coletados através do SIAFI do Poder Executivo Federal, do 

Sistema Integrado Patrimônio, Administração e Contratos do ente e do Tribunal de Contas da 

União. A aplicação do instrumento evidenciou que a autarquia cumpriu plenamente os 

procedimentos atinentes à nova sistemática de depreciação no setor público. Recomendou-se 

o aprimoramento do sistema da autarquia e uma maior interação deste com gestores.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 

Patrimônio Público; Depreciação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte



 

 

ABSTRACT 

 

With the issue of Brazilian Accounting Standards Applied to the Public Sector (NBCASP) has 

created a new scenario for the mandatory registration of depreciation in the public sector. 

Based on the Brazilian Technical Accounting Standard (NBC-T) No 09/16 and Ordinances of 

the National Treasury in 184/2008 and 437/2012 the present study was to evaluate the 

procedures for the implementation of the new system of depreciation a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte . It is characterized as qualitative based on a case study, descriptive 

and document type. Used as a methodology own development tool, and as a guideline to 

macrofunção SIAFI 020330. Data were collected through SIAFI the Federal Executive 

Branch, the Integrated Heritage System, Administration and Contracts of one and the Federal 

Audit Court. The application of the instrument It showed that the local authority fully 

complied with the procedures relating to the new system of depreciation in the public sector. 

It was recommended the improvement of the local authority system and greater interaction 

with managers of this. 
 

 

 

 

KEYWORDS : Brazilian Accounting Standards Applied to the Public Sector; Public 

Property; Depreciation; Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos tem sido marcantes para a contabilidade pública brasileira. O motivo 

do salto qualitativo alcançado deve-se muito a adoção do processo de convergência às normas 

internacionais de contabilidade. Os procedimentos contábeis estão sendo modernizados no 

intuito que as informações sejam fornecidas aos tomadores de decisões nos entes públicos de 

maneira padronizada, tempestiva, com maior qualidade e com enfoque no patrimônio público.  

As normas internacionais que estão sendo adotadas pelo setor público brasileiro 

tiveram como base as chamadas “Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público – IPSAS”, editadas pela Internacional Federation of Accounts - IFAC (Federação 

Internacional de Contadores), uma organização mundial composta de 173 membros e 

associados, dentre eles o Brasil. Aqui terão a nomenclatura de Normas Brasileiras Aplicadas 

ao Setor Público – NBASP e serão editadas através de resoluções pelo órgão de regulação da 

profissão em conjunto com portarias, decretos e leis dos entes federativos.  

Dois fatos, ambos acontecidos em 2008, marcaram o início do processo de 

convergência contábil na seara pública em nosso País. O primeiro foi a edição pelo Conselho 

Federal de Contabilidade das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCASP), dentre elas, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC-T) nº 16.9 que 

estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e 

exaustão. Concomitantemente, o Ministério da Fazenda (MF) publicou a Portaria nº 184/2008 

que dispôs sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, 

práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los 

convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Em 

2009 a Secretaria do Tesouro Nacional – STN publicou a 1ª edição do MCASP – Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, baseado nas IPSAS e nas NBCASP, estabelecendo 

regras e procedimentos contábeis para todos os poderes e entes da Federação. 
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Nos anos que se sucederam foram publicadas outras edições e em 2011, por meio da 

Portaria nº 406/11, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aprovou as partes da 4ª edição do 

MCASP, dentre elas a Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, que deveria ser 

adotados pelos entes, de forma obrigatória, em 2012. Essa parte explicita os aspectos atinentes 

ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, avaliação e controle do patrimônio 

público, adequando-os aos ditames legais vigentes e aos padrões internacionais de 

contabilidade do setor público, apresentando, adicionalmente, assuntos mais específicos, 

como o sistema de custos e reflexos da depreciação, reavaliação, redução ao valor 

recuperável, amortização e exaustão.  

Não obstante os prazos já mencionados em 12 de julho de 2012, a STN por meio da 

Portaria nº 437/12, alterou o prazo para a adoção da Parte II - Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais estabelecendo no art. 6º que essa fosse adotada pelos gradualmente até o final do 

exercício de 2014, salvo na existência de legislação específica emanada pelos órgãos de 

controle que antecipe este prazo. 

A geração de informação útil para a tomada de decisão por parte dos gestores 

públicos, a comparabilidade entre os entes da federação e diferentes países, o registro e 

acompanhamento de transações que afetam o patrimônio antes de serem contempladas no 

orçamento, a melhoria no processo de prestação de contas, tanto por parte dos tribunais e 

órgãos de controle quanto pela sociedade, a implantação de sistemas de custos no Setor 

Público, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a elaboração do 

Balanço do Setor Público Nacional, conforme previsto na LRF, a racionalização e melhor 

gestão dos recursos públicos e o reconhecimento do profissional contábil no setor público são 

alguns dos muitos benefícios que podem ser elencados com a adoção das Normas Brasileiras 

Aplicadas ao Setor Público – NBASP. Elas devem ser aplicadas em todos os entes da 

federação. Primeiramente houve uma fase orientativa, seguindo-se da implantação 

propriamente dita. Logo após serão aplicadas penalidades aos entes que as descumprirem. 

O presente estudo está dividido em cinco grandes partes: I. Introdução (em que se fez 

uma breve explanação do tema de estudo, assim como o problema, objetivos, universo e 

justificativa); II. Pressupostos teóricos - abordando uma breve explanação nos modelos de 

gestão já implantados no Brasil e questões relativas à eficiência, logística reversa e 
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sustentabilidade no serviço público, além de explicitar a norma brasileira de contabilidade que 

deu nova perspectiva ao patrimônio público; III. Revisão de literatura; IV. Metodologia, V. 

Resultados e análises e, por fim, VI. Conclusões e recomendações. 

Desta feita, com base na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC-T) nº 16.9 

e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional n
os

 184/2008 e 437/2012 o presente estudo teve 

por objetivo avaliar os procedimentos relativos à implantação da nova sistemática de 

depreciação numa autarquia federal, mais especificamente a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, compreendido o ano de 2014, haja vista este ter sido o último ano 

de implementação voluntária segundo os ditames legais vigentes.  

 

1.1 PROBLEMA 

Na esfera pública, as decisões são tomadas por meio de dados verídicos e confiáveis 

que geram informações capazes de apresentar a transparência plena. As NBCASP visam 

fortalecer a contabilidade no setor público, principalmente no que tange o patrimônio das 

entidades públicas. Dentre elas há uma que trata especificamente sobre a depreciação. Trata-

se da NBCT 16.9, sendo o parâmetro utilizado pela contabilidade para quantificar o desgaste 

do imobilizado, ou seja, é o registro da diminuição do valor do ativo imobilizado sua 

obsolescência, desgaste físico ou em função das inovações tecnológicas (SANTOS et.al, 

2007). 

Desta feita, o presente estudo teve por objetivo elucidar o seguinte questionamento: 

Dado o nível de implantação da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

que trata da depreciação, reavaliação ou exaustão de bens, houve implantação contábil desta 

sistemática e em que nível se encontra no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Avaliar a sistemática de implantação contábil dos procedimentos de depreciação e 

reavaliação dos bens móveis próprios, com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e ditames legais vigentes, no âmbito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

I. Identificar e analisar, através de pesquisas na literatura contábil e na legislação 

pertinente, os conceitos, os procedimentos e técnicas da contabilidade acerca da depreciação, 

e;  

II. Avaliar o nível de implantação contábil dos procedimentos e técnicas de 

contabilidade acerca da depreciação na UFRN. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A área de delimitação da pesquisa será a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Também foram analisados os seus relatórios de gestão constante em seu site, bem 

como os dados disponíveis no site da transparência Brasil e relatório de prestação de contas 

no site do Tribunal de Contas da União relativo à Universidade. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A participação do Brasil ao cenário econômico e político internacional, a citar seu 

poder do voto nos principais órgãos internacionais destas searas como Organizações das 

Nações Unidas - ONU, Fundo Monetário Internacional - FMI, e a Organização Mundial do 

Comércio fez com que surgisse a necessidade de adoção de práticas contábeis iguais às 

praticadas no resto do mundo.  

Neste sentido, o cenário contábil brasileiro vem se adaptando as regras internacionais. 

O Setor Público também adotou esta harmonização através da Portaria nº 184 publicada pelo 

Ministério da Fazenda, em 25 de agosto de 2008. Esta Portaria determina à STN que adote 
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medidas necessárias para que torne os procedimentos, práticas e divulgação das 

demonstrações contábeis, utilizados no Brasil, convergentes com as Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.  

Desde 1964 a Contabilidade Pública Nacional ainda não foi capaz de programar a 

contabilidade patrimonial, na sua totalidade, nos moldes previstos na Lei federal nº 4.320/64, 

apesar das inúmeras conquistas até então, pois a preferência pela contabilidade orçamentária e 

financeira deixou para segundo plano o próprio objeto dos estudos contábeis que é o 

patrimônio, visto como um conjunto de ativos cujo objetivo é produzir benefícios econômicos 

futuros (Silva, 2014).  

O interesse por este assunto surgiu ao saber que os entes públicos estatais da 

administração direta, na sua maioria, não calculavam o desgaste de seus ativos permanentes e 

que a quebra de paradigma na contabilidade pública brasileira traz modificações profundas 

em relação a mensuração do patrimônio público. Essa “nova” contabilidade pública exigirá 

dos administradores públicos o conhecimento sobre custos e depreciação que, até então, eram 

estudados e aplicados com raridade em entidades pertinentes ao setor público estatal.  

Desta forma, esta pesquisa poderá contribuir para futuros trabalhos servindo como 

ponto de partida para novas discussões relativas ao tema. Contribuirá também da medida em 

que se propõe a fazer um diagnóstico da sistemática de depreciação aplicada aos bens móveis 

da instituição e compará-la com a nova sistemática vigente a partir de 2015. Adicionalmente 

visa também contribuir socialmente com a maior observância quanto a evidenciação das 

informações públicas à sociedade.  

Assim, este estudo teve a pretensão de avaliar a sistemática de implantação contábil 

dos procedimentos de depreciação e reavaliação dos bens móveis próprios, com base nas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e ditames legais 

vigentes, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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2 PRESSUPOSTOS TÉORICOS 

  

 O presente tópico é responsável por dar consistência teórica ao estudo, norteiando-a e 

ao mesmo tempo alicerçando-a em relação às tradições teóricas relativas ao tema, ou seja, é 

nesse tópico que está sustentada toda a argumentação teórica da presente pesquisa.  Tem 

como objetivo demonstrar o contexto teórico que deu origem a temática, optando-se, assim, 

por uma diretriz que dê embasamento à interpretação do significado da pesquisa, dados e fatos 

colhidos ou levantados (LAKATOS; MARCONI, 2001, p. 225).  

 

2.1 MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA EMPREGADOS NO BRASIL 

Para o melhor entendimento do que vieram a ser os modelos de gestão pública 

empregados no Brasil ao longo dos anos faz-se necessário explicar primeiramente os 

conceitos que alicerçam a expressão.  Para Rodriguez (2010) modelo de gestão é a forma 

estruturada e organizada de como ocorre a integração entre os sistemas internos, assegurando 

o atendimento às estratégicas do negócio e que existem três pilares básicos que sustentam 

qualquer modelo de gestão, são eles: pessoas, processos e tecnologia, amparados pela 

educação e aprendizagem e orientados pelas estratégias e clientes. Já Administração Pública é 

todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à 

satisfação das necessidades coletivas. (MEIRELLES, 2008). 

Incorporando os conceitos de modelo de gestão à administração pública pode-se 

inferir que modelo de gestão pública é o conjunto de métodos administrativos executados pela 

gestão superior de uma organização pública para atingir os seus objetivos e metas. Tais 

métodos administrativos tendem a se modificar de acordo com cada organização ou espaço 

temporal, incorporando novos valores, conceitos ou premissas teóricas. 

Os modelos de gestão pública no Brasil tendem a refletir os anseios da sociedade em 

relação à Administração Pública em um dado momento histórico, considerando suas 

condicionantes político-econômicas. Em um eventual estudo de cenários é também importante 

visualizar as influências dos modelos empregados internacionalmente, a mencionar, por 

exemplo, o neoliberalismo ao final da década de 80 e início de 90 (BRESSER-PEREIRA, 

SPINK; 1998). Com o objetivo unicamente de situar o presente estudo em um contexto 
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histórico, apresenta-se o fluxograma 01, elencando as principais características de cada 

modelo. Ressalte-se, contudo, que o que se caracterizou como tal nos anos de 2004 até ao dias 

atuais não se tratam de modelagens acabadas - com as suas devidas premissas teóricas 

atestadas/comprovadas com caracterização irrefutável de um modelo de gestão. Servem 

apenas para situar o estudo em um contexto contemporâneo de teoria administrativa. Para 

efeito deste estudo será intitulado de tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No modelo patrimonialista o aparelho do Estado funcionava como extensão do poder 

do soberano (no caso do Brasil príncipes e reis). O aparelho do Estado funcionava como 

extensão do poder do soberano (no caso do Brasil príncipes e reis). Havia ausência de 

distinção entre o patrimônio público (res publica) e o privado (res principis). Os cargos 

Modelos de gestão pública empregados no Brasil 

 

1930 – 1953 

 

Estado Novo 

 

1954 – 1961 

Modernização 

Administrativa 

 

1964 – 1969 
 

Planejamento 

 

1970 – 1980 
 

Reformismo 

 

1981 – 1999 

Desburocratização 

 

2000 – 2003 
 

Reforma Gerencial 

 

2004 – 2011 
 

Desenvolvimento 

Equitativo 

2011 – Atual 
 

Responsabilidade 

Socioambiental/ 

Sustentabilidade 

 

1500 – 1929 

 

Patrimonialismo 

 

Fluxograma 01. Elaborado pelo autor 

Fontes: (Bresser-Pereira e Spink; 1998, p. 21-38); Martins (2003); Alonso (2003); Gestão Pública para um Brasil de Todos (Brasil, 2003, p.8) 
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públicos eram títulos de nobreza (prebendas) passíveis de negociação e sujeitos à 

discricionariedade do governante, favorecendo assim a corrupção e o nepotismo na 

administração. 

 O fato marcante do modelo de Estado Novo da “Era Vargas” – preeminentemente na 

primeira passagem – foi a criação do Departamento de Administração do Serviço Público 

(DASP), cuja principal função era promover a modernização da burocracia vigente à época. 

Caracterizava-se por ser um órgão instrumental, em que a busca por resultado se pautava na 

centralização das ações, o que mais tarde foi o causador da sua ruína. A modernização a que 

esse modelo se propunha – principalmente se contrapondo a burocracia “pura” - não resistiu a 

forma autoritária e impositiva em que foi empregado (MARTINS; 2003, p. 2). 

 Como não deixaria de ser o insucesso de um modelo tem como conseqüência a 

substituição por outro – em sua maioria apresentando idéias opostas. A partir desse 

pressuposto empírico, a decadência do modelo da Era Vargas fez surgir a chamada 

“Modernização Administrativa” de Juscelino Kubitscheck, pautado essencialmente no plano 

de metas e o plano nacional de desenvolvimento. A criação das Superintendências Regionais 

– em que ações, objetivos e resultados eram dimensionados segundo a potencialidade e 

carências de cada região - foi também uma marca desse modelo.  

 O planejamento – sob forte necessidade de controle das ações pelo Estado - foi o traço 

marcante do terceiro modelo de gestão. Dentre várias ações pode-se destacar a edição da Lei 

Federal nº 4.320, que institui normas de direito financeiro, orçamento e controle, cuja 

vigência perdura até hoje. O cenário favorável no campo político-econômico nacional 

proporcionado pelo “milagre econômico” no início da década de 1970 foi o pano de fundo 

para o quarto modelo de gestão: o reformismo. Em sentido amplo caracterizava-se por se 

contrapor a disfunção do ativismo estatal do modelo anterior. Não era, portanto, pautado em 

pressupostos conceituais robustos, apenas na contraposição do modelo anterior. 

 A desburocratização foi mais preeminente no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, mesmo que o seu nascedouro tenha sido o final da ditadura 

militar e tenha percorrido os governos Collor de Melo e Itamar Franco. No cenário 

internacional o início dos anos 90, embora o ajuste estrutural permaneça entre os principais 

objetivos, a ênfase deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma 
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administrativa. A questão central era como reconstruir o Estado - como redefinir um novo 

Estado em um mundo globalizado (BRESSER-PEREIRA E SPINK; 1998, p. 21-38). A 

aplicação de técnicas do setor privado ao setor público também foi uma de suas características 

marcantes. 

 De acordo com Bresser-Pereira e Spink (1998) algumas características básicas 

definem a administração pública gerencial, o sexto modelo: I. é orientada para o cidadão e 

para a obtenção de resultados; II. pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são 

merecedores de um grau limitado de confiança; III. como estratégia, serve-se da 

descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação, e por fim, IV. o instrumento 

mediante o qual se faz o controle sobre os gestores públicos é o contrato de gestão. Exemplos 

materiais desse período foram a consecução do Plano Plurianual (PPA), cujas metas e 

objetivos da Administração Pública obedeciam um planejamento de longo prazo (o primeiro 

PPA compreendeu o período de 04 anos); os marcos regulatórios, que posteriormente deram 

origem as agências reguladoras dos serviços públicos;  ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações, ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil, ANTT – Agencia Nacional 

de Transportes Terrestres, dentre outras e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000). 

 O Desenvolvimento equitativo verificado nos governos Lula e Dilma foi delineado e 

conceituado tendo por base: I. o comprometimento de implementar um modelo de 

desenvolvimento equitativo e com inclusão social; II. cuja materialização se deu com o Plano 

Plurianual (PPA) 2004-2007; III. exigindo para isso um Estado atuante, promotor do 

crescimento e justiça social e fiscalmente sustentável, a partir das reformas que a sociedade 

apoiar; IV. que requer esforços sistemáticos de transformação da gestão pública, objeto de um 

plano de gestão pública efetivo e, V. através de um processo de formulação participativo, 

prévio diagnostico e formulação de soluções inovadoras e arranjos de implementação em 

rede. Os principais exemplos dessa diretriz foram a implementação do orçamento 

participativo e os Conselhos de Representantes Municipais (BRASIL, 2003, p.8). 

O contexto de responsabilidade sócio ambiental/sustentabilidade empregado nos dias 

atuais foi desenvolvido tendo como base cinco eixos temáticos que buscam a reflexão e a 

mudança de atitude no dia a dia das rotinas e atividades das instituições, a saber: uso racional 
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dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de 

vida no ambiente do trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e licitações 

sustentáveis (LOPES E MOURA, 2015). Assinatura de convenções internacionais voltadas 

para a sustentabilidade; leis - a destacar recentemente o advento da lei nº 13.186, de 13 de 

novembro de 2015, que instituiu a política de educação para o consumo sustentável; 

regulamentos voltados para o uso racional de bens e materiais na Administração pública; e 

obtenção de certificados ambientais internacionais são os principais exemplos dessa diretriz. 

Conforme se pode observar adiante elementos como eficiência, logística reversa e 

sustentabilidade, modificaram as relações da Administração Pública com seu próprio 

patrimônio, objeto deste estudo. 

 

2.2 EFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO VOLTADA PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Segundo Tavares (2009) a Administração Pública tem como principal objetivo o 

interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência . A eficiência – no contexto do setor público - pode ser 

entendida como fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo 

possível, buscando a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. 

A Constituição Federal foi o primeiro regramento jurídico a citar explicitamente o 

conceito de eficiência, cujo emprego passou a nortear toda Administração Pública (art. 37). 

Posteriormente os demais regramentos jurídicos posteriores (leis ordinárias, leis 

complementares, decretos, instruções normativas, resoluções, dentre outros) também 

passaram a basilar seus conceitos na eficiência e transparência.  Como exemplo pode-se citar 

a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece normas de 

finanças públicas, que já em seu primeiro artigo, § 1º determina que a gestão fiscal pressupõe 

a ação planejada e transparente como norte das ações de governo. Nos anos que se seguiram 

o conceito e emprego da eficiência na Administração pública foram evoluindo de tal forma 

que passaram a permear verdadeiramente todos os seus processos e ações. Um exemplo 

prático foram as diversas políticas públicas e programas que surgiram enfocando a eficiência 

no setor público. 
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Importante ressaltar no presente tópico um instrumento que se aprimora para melhorar 

a eficiência na administração pública: o subsistema de custos na Administração pública 

federal. A portaria STN n.° 751/09 o conceitua como aquele que registra, processa e evidencia 

os custos da gestão dos recursos e do patrimônio público, subsidiando a administração com 

informações relativas aos custos dos programas, dos projetos e das atividades desenvolvidas, 

bom uso dos recursos públicos e custos das unidades contábeis. No campo contábil esse 

subsistema foi instituído pela Resolução CFC nº 1128/08 que, dentre outras peculiaridades, 

conceitua e estrutura os sistemas de informação contábil. O conceito dado pela resolução 

aliado ao ditame legal evidencia que o intuito é de gerenciar os custos provenientes das ações 

do Estado, o que acarreta em evidente ganho de eficiência nas ações do Estado. 

Importante mencionar no contexto da eficiência do patrimônio público voltada para a 

sustentabilidade a consecução da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), cujo 

objetivo visa implantar novas práticas e ações dentro das instituições públicas, trabalhando em 

consonância aos princípios constitucionais da economicidade, eficiência, eficácia, 

procurando, assim, servir com presteza e zelo a sociedade e o meio ambiente. O programa foi 

desenvolvido tendo como base cinco eixos temáticos que buscam a reflexão e a mudança de 

atitude no dia a dia das rotinas e atividades das instituições, a saber: uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no 

ambiente do trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e licitações sustentáveis.  

Destaca que o uso racional dos recursos naturais e bens públicos é o eixo que trabalha a 

conscientização das pessoas em relação ao desperdício, ou seja, busca refletir sobre as 

mudanças de atitudes que podem acarretar a diminuição do uso da energia, da água e da 

madeira, bem como dos materiais e bens utilizados na organização, tais como o papel e os 

copos plásticos (MMA, 2009).  

Há de se ressaltar que a utilização racional de materiais e bens – uma das premissas da 

sustentabilidade ambiental no serviço público - tem reflexos diretos na depreciação contábil, 

uma vez que a maior eficiência e melhor uso de matérias e bens geram uma menor 

depreciação. Registramos, ainda, que essa temática se situa temporalmente na tendência de 

“Desenvolvimento equitativo”. Também pode ser entendido como um dos instrumentos 

precursores da atual tendência de “Responsabilidade Socioambiental/Sustentabilidade” 
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A combinação da eficiência na gestão do patrimônio público voltada para 

sustentabilidade não seria possível sem a incorporação de um importante elemento: a logística 

reversa, cujos principais aspectos serão expostos a seguir. 

 

2.3 LOGÍSTICA REVERSA NO SETOR PÚBLICO VOLTADA PARA O PÓS-CONSUMO 

 Para o pleno entendimento da logística reversa é necessário primeiramente explanar o 

conceito de logística. Deve-se entendê-lo como o processo de planejar, implementar e 

controlar eficientemente o custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoques 

durante a produção e produtos acabados, assim como as informações relativas a essas 

atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, tendo com o propósito o 

atendimento dos requisitos do cliente (NOVAES, 2001).  

 Villa (2003) corrobora tal percepção, uma vez que coloca a logística como sendo a 

gestão na organização de todo o seu movimento - cargas, pessoas e documentos - da forma 

mais adequada possível, incorporando, indubitavelmente, todo o processo de planejar. A 

logística reversa surge como uma mais etapa do processo produtivo que cerca a logística no 

âmbito de uma organização, com foco voltado para reduzir o custo final da operação 

considerando a proteção e preservação do meio ambiente Leite e Brito (2005). 

Na seara da logística reversa a proteção e preservação do meio ambiente denotam 

retornos de produtos, reciclagem, substituição de materiais, reutilização de materiais, descarte 

de resíduos e reformas, reparos e remanufatura, cujo objetivo é possibilitar os retornos dos 

bens ou seus materiais aos ciclos produtivos ou de negócio, com a respectiva agregação de 

valor econômico ou ecológico. 

A logística reversa atua em duas grandes áreas; a logística reversa de pós-venda e de 

pós-consumo, sendo estas diferenciadas pelo estágio ou fase do ciclo de vida útil do produto 

retornado. A logística pós-venda se ocupa do equacionamento e operacionalização do fluxo 

físico e das informações logísticas correspondentes de bens pós-venda, sem uso ou com pouco 

uso, que por diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta. 

Já a logística reversa de pós-consumo é responsável pelo retorno dos produtos descartados 

pela sociedade em geral. Através desse canal os bens pós-consumo retornam ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo por meio dos canais de distribuição reversos específicos. Esses 
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produtos podem ser divididos em duas categorias: produtos ainda em condições de uso e que 

podem ser recolocados no mercado como produtos de segunda mão, e aqueles em fim de vida 

útil, que poderão ter seus componentes reutilizados em outros produtos, ser reciclados ou 

descartados por não ter mais condição de uso (LEITE E BRITO, 2005). 

 De acordo com o exposto acima a Administração Pública que prima pela eficiência na 

gestão do patrimônio público voltada para sustentabilidade deve atuar na logística reversa de 

pós-consumo, tanto no que diz respeito àqueles bens/materiais ainda em condições de uso 

quantos aqueles em fim de vida útil. Conforme pode-se observar mais adiante uma das 

diretrizes a serem cumpridas na nova perspectiva de depreciação para todos os entes da 

federação, baseada na nova Norma Brasileira de Contabilidade e Instrução Normativa do 

Tesouro Federal – diz respeito à possibilidade de reavaliação de bens baseada em suas 

condições de uso, corroborando, dessa forma, com o emprego efetivo da sustentabilidade, 

cujos principais aspectos empregados no serviço público serão explanados a seguir.   

 

2.4 SUSTENTABILIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE USO RACIONAL DOS BENS 

PÚBLICOS 

Para promoção do crescimento econômico em bases sustentáveis, a atual diretriz 

administrativa de gestão federal continuou – no que diz respeito a Responsabilidade Sócio 

Ambiental (RSA) - as  diretrizes estabelecidas anteriormente, cujos princípios norteadores 

baseavam-se em quatro conceitos: desenvolvimento sustentável, transversalidade, 

participação e controle social, os quais devem, também, orientar todas as políticas a serem 

implementadas pelo governo, a destacar: I. o advento recente da lei federal nº 13.186, de 13 

de novembro de 2015, que instituiu a política de educação para o consumo sustentável no 

poder executivo federal; II. o Decreto federal 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e 

diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e determina a 

elaboração do PLS para todos os entes da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional e para as empresas estatais dependentes; III. a Instrução Normativa nº 10/2012 – 

Ministério do Planejamento, orçamento e Gestão - MPOG, que regulamenta os planos, prevê 

no mínimo a atualização do inventário de bens e materiais do órgão e a identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição; práticas de sustentabilidade e de 
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racionalização do uso de materiais e serviços; responsabilidades, metodologia de 

implementação e avaliação do plano; ações de divulgação, conscientização e capacitação e, 

IV no âmbito da UFRN a instituição da Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável por meio da portaria 2.209/15-R, cujo objetivo é apresentar no prazo de 90 dias (a 

contar do dia 04/11/2015) um plano de logística que delimite ações, estratégias e 

responsabilidades no âmbito da instituição.  

Nesse contexto não há como se falar em sustentabilidade (ou desenvolvimento 

sustentável) na Administração Pública sem mencionar a Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), que de tão importante passou a fazer parte dos dois últimos Planos Plurianuais 

(PPA’s) como ação integrante do programa de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis. O simples fato de constar efetivamente nos PPA’s alçou a Responsabilidade 

Socioambiental ao nível de política governamental, auxiliando na integração da agenda de 

crescimento econômico concomitantemente ao desenvolvimento sustentável, por meio da 

inserção de princípios e práticas de sustentabilidade socioambiental no âmbito da 

administração pública. Importante ressaltar que a A3P harmoniza perfeitamente com os 

princípios da economicidade (relação custo-benefício) e ao da eficiência, ambos constantes na 

Constituição Federal em seu artigo 37.  

A consequência da promoção da Responsabilidade ao nível de política governamental 

foi a implementação dos eixos temáticos prioritários,a saber: I. uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos; II. gestão adequada dos resíduos gerados; III. qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; IV. sensibilização e, V capacitação dos servidores e licitações 

sustentáveis. O presente estudo está inserido exatamente no primeiro eixo temático, haja vista 

propor uma avaliação da nova sistemática de depreciação, baseada na nova Norma Brasileira 

de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público, Resolução CFC nº 1.136 - NBC T SP 16.11 

aliada a Portarias do Ministério da Fazenda (n
os

 184/2008 e nº 437/12) e manuais descritivos 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  
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2.5 O NOVO PARADIGMA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS NO SERVIÇO PÚBLICO 

Antes de se conhecer a nova sistemática de depreciação é necessário explanar o seu 

conceito. Segundo o MCASP (2013) a depreciação é a redução do valor dos bens pelo 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Já para Diógenes e 

Slomski (2008) a “depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao 

longo da sua vida útil. O valor depreciável é o custo de um ativo, ou outro valor que figure 

nos livros em lugar do custo do ativo, menos o seu valor residual”. Numa perspectiva 

superficial ao se analisar o conceito - segundo os autores supramencionados, verifica-se que a 

depreciação procura mensurar o quanto um bem ou material se desgasta por seu uso ou não 

(obsolescência). Ao entender que todo bem na administração púbica federal deve ser 

depreciado é necessário citar os principais métodos para consecução desses objetivos, cuja 

divisão segue a seguinte ordem (apenas para efeito didático): quotas variáveis, quotas 

constantes, da soma dos dígitos e quotas crescentes.  

 

2.5.1. Método das Quotas Variáveis  

Geralmente é utilizado para bens/materiais em que o desgaste físico é mais importante 

que a obsolescência econômica. Os dois principais métodos de quotas variáveis utilizados são 

o método de horas trabalhadas e o método das unidades produzidas, conforme apresentado a 

seguir.  

 

2.5.1.1 Método de horas de trabalho  

De acordo com Iudícibus, Martins e Gelbcker (2006, p.218) este método é baseado 

“na estimativa de vida útil do bem, representada em horas de trabalho”. É expresso pela 

equação 1:  

 

Equação 1: Método de horas de trabalho   

Quotas de 

depreciação 
= 

 

n º de horas de trabalho no período X 

 

nº de horas de trabalho estimada durante a vida útil do bem 
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2.5.1.2 Método de unidades produzidas  

Tem como alicerce a estimativa das unidades a serem produzidas pelo bem 

(IUDÍCIBUS, MARTINS E GELBCKER, 2006), cuja expressão da quota de depreciação é 

dada pela equação 2: 

 

Equação 2: Método das unidades produzidas   

Quotas de 

depreciação 
= 

 

n º de horas de unidades produzidas no período X 

 

nº de unidades estimadas a serem produzidas durante a vida útil do bem 

 

2.5.2. Método das Quotas Constantes  

Seu embasamento conceitual está alicerçado na premissa que a depreciação acontece 

em função do tempo e que a eficiência dos bens é constante durante os anos. A depreciação, 

de certa forma, é mesmo em função do tempo. Entretanto, o erro deste método é supor que a 

perda do potencial do bem é realizada de forma igual em cada período (IUDÍCIBUS, 

MARTINS E GELBCKER, 2006). No que diz respeito ao seu cálculo apresenta-se a equação 

03: 

Equação 3: Método das quotas constantes   

Quotas de 

depreciação 
= 

 

Custos (incluindo eventuais reavaliações contábeis) – valor residual estimado 

 

Período de vida útil do bem 

 

Os autores evidenciam ainda que a simplicidade deste método o torna “enganador”, 

pois os bens não envelhecem uniformemente, principalmente se estiverem muito expostos a 

obsolescência. Cientifica-se que este método é o único aceito pela Receita Federal do Brasil. 

 

2.5.3. Método da Soma dos Dígitos dos Anos  

A sistemática desse método consiste na obtenção da depreciação através do valor a ser 

depreciado por uma fração em que o denominador é a soma dos algarismos e o denominador é 

“n” para o primeiro ano, “n-1” para o segundo anos, “n-2” para o terceiro ano e assim por 

seguinte, sendo “n” o numero de anos de vida útil do bem. Desta feita, tem-se que quanto 
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mais novo o bem maior seja sua perda. Para melhor compreensão deste método adote-se como 

base um computador com vida útil de 5 anos de valor R$1.000.  

Soma dos dígitos= 1+ 2+ 3 +4 +5= 15  

1º ano - n/15 = 5/15 x 1.000 = 333,33 por ano  

2º ano - ((n-1) /15) = 4/15x 1.000 = 266,67 por ano  

3º ano - ((n-2) /15) = 3/15 x 1.000 = 200,00 por ano  

4º ano - ((n-3) /15) = 2/15 x 1.000 = 133,33 por ano  

5º ano - ((n-4) /15) = 1/15 x 1.000 = 66,67 por ano  

Total = 1.000,00  

 

Este método, segundo Leite (1997), pode ser considerado como um método de 

depreciação acelerada, uma vez que apropria parcelas maiores de depreciação nos primeiros 

anos da vida útil do ativo, considerando apropriações menores à medida que a vida útil do 

ativo avança. 

 

2.5.4. Método das Quotas Crescentes  

Tem como premissa supor que o valor da depreciação renda juros, fazendo com que a 

depreciação acumulada se converta em um fundo de amortização. Assim a quota de 

depreciação periódica é o valor a ser depositado para que no final da vida útil do bem se tenha 

recursos para substituí-lo (IUDICÍBUS, 2004). Com isso pode-se perceber que a quota 

periódica de depreciação, por este método, é uma quota de substituição, uma vez que a 

depreciação deixa de ser apenas uma conta redutora do ativo para se tornar um investimento 

para a substituição do bem depreciado. Ressalta-se que este método é aconselhável ou 

adequado para ativos com eficiência constante ou crescente, mas quando depositado devem 

render juros constantes, dessa forma tendo-se uma quota de depreciação maior a cada ano. 

 

2.6 DEPRECIAÇÃO NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO  

Apresentado o conceito e exposto os métodos faz-se necessário agora situar a nova 

sistemática. A questão central da nova resolução que trata da depreciação no setor público 

brasileiro além de trazer conceitos basilares à depreciação é a obrigatoriedade (grifo nosso) 

da Administração Pública em todos os seus níveis e esferas utilizar as técnicas da depreciação 
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estabelecidas na norma: método das quotas constantes; das somas dos dígitos ou das unidades 

produzidas - não sendo proibido outros, desde que sejam compatíveis com a vida útil 

econômica do ativo e que sejam aplicados uniformemente. Antes havia apenas a 

recomendação.  

Em se tratando mais especificamente do registro devem ser observados alguns 

aspectos, tais quais: obrigatoriedade de reconhecimento, o valor da parcela calculada deve ser 

reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial na Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP) e, no Balanço Patrimonial (BP) representada em conta redutora do 

respectivo ativo e, por fim as circunstâncias que podem influenciar seu registro. A norma 

ressalta, contudo, que nem todos os bens são depreciáveis como terrenos, rurais e urbanos, 

bens móveis de natureza cultural: obras de artes, antiguidades, documentos/bens com 

interesse histórico, assim como àqueles integrados em coleções, animais que se destinam à 

exposição/preservação e bens de uso comum que absorvem recursos públicos, considerados 

tecnicamente, de vida útil indeterminada. 

Ao se estimar a vida útil econômica de um ativo será considerado o desgaste físico 

decorrente de fatores operacionais ou não, a obsolescência tecnológica, os limites legais ou 

contratuais sobre o uso ou exploração do ativo e a capacidade de benefício futuro. Dessa feita 

a depreciação, a amortização ou a exaustão só poderá ser reconhecida e como consequência 

contabilizada, quando o bem estiver em condições de uso.  

 

2.7 ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A DEPRECIAÇÃO 

Ao analisarmos os tópicos anteriores desse capítulo pode-se observar que a 

sustentabilidade ambiental, em seu sentido mais amplo, é introduzida como política 

institucional a partir das duas últimas tendências através de leis, decretos e resoluções, aliadas 

a assinatura de convenções internacionais. É nesse cenário que surge a nova sistemática de 

depreciação como veremos no fluxograma 02, constante na página seguinte.
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  Fonte: Elaborado pelo autor 

Desenvolvimento 

Equitativo 

Responsabilidade 

Socioambiental/ 

Sustentabilidade 

 

→ Lei federal nº 13.186/2015 

→ Decreto federal 7.746/2012  

→ IN nº 10/2012 - MPOG 

→ Agenda A3P 

Instrumentos 

Uso racional dos recursos 

(bens e materiais) 

Eixo 

temático 

Eficiência no setor público Alicerce Obtenção da melhor relação custo-benefício 

Logística reversa pós-consumo Atuação 

Bens e materiais 

Depreciação 

Uso 

Racional 

Uso 

irracional 

Despesa menor (financeiro) 

Ampliação da utilização = Menor 

impacto ambiental   

Despesa maior (financeiro) 

Diminuição da utilização = Maior 

impacto ambiental   

Tendências 

Nova 

Sistemática 

Fluxograma 02.  A interação entre aspectos de sustentabilidade ambiental e depreciação 
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As tendências de gestão “Desenvolvimento Equitativo” e “Responsabilidade 

Socioambiental/Sustentabilidade se utilizaram da edição de ditames legais ou programas 

institucionais como instrumentos para implementação e posterior efetivação dos seus 

objetivos. Um dos eixos temáticos utilizado foi o uso racional dos recursos (bens e materiais), 

que, por sua vez, tem como um dos principais alicerces a eficiência no setor público, cujo 

significado denota a obtenção da melhor relação custo-benefício possível em todas as áreas de 

atuação da administração pública. Sua aplicabilidade na área da logística reversa pós-

consumo – dado que a administração pública atua preeminentemente nessa dimensão, ao 

invés da logística reversa pós-venda - reflete diretamente nos seus bens e materiais.  

Ao depreciá-los, obedecendo ao conceito exposto na nova sistemática contábil, e 

considerando que anteriormente foi utilizado de maneira racional, de acordo com uma 

perspectiva de sustentabilidade ambiental, observamos que o resultado dar-se-á sob dois 

aspectos: o contábil-financeiro, uma vez que há uma despesa menor, o que se reflete, em 

último caso em um desembolso menor do contribuinte para custear o Estado na busca do bem 

estar coletivo e o ambiental, haja vista que a duração ampliada da vida útil do bem, tal qual a 

sua perspectiva posterior de reutilização gera menores impactos ambientais. Apenas em 

caráter informativo o uso irracional dos bens/materiais, a se considerar um aspecto da 

sustentabilidade ambiental, gera o efeito contrário, ou seja, uma maior despesa no quesito 

contábil-financeiro e um maior impacto ambiental.   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente tópico tem como objetivo contribuir para obtenção de informações sobre a 

situação atual do tema ou problema pesquisado; no conhecimento das publicações existentes 

sobre o tema e os aspectos que já foram abordados; e na verificação das opiniões similares e 

divergentes, além dos aspectos relacionados ao tema ou ao problema de pesquisa (SILVA E 

MENEZES, 2005). 

Ao conjunto de todos os bens móveis e imóveis pertencentes ou sob guarda das 

pessoas jurídicas de direito público, que concorrem para a prestação de serviços públicos dá-

se o nome de patrimônio público. O patrimônio público deve ser analisado sob dois aspectos: 

o qualitativo (tratado com relação à sua real utilidade, isto é, os bens são analisados não só 

quanto ao seu valor monetário como também quanto a sua capacidade de integrar 

substancialmente o patrimônio e gerar serviços públicos) e o quantitativo (analisado quanto a 

sua representação monetária). 

Segundo o art. 98 do Código Civil Brasileiro (Lei federal nº 10.406/2002) os bens 

públicos são assim conceituados: “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a 

pessoa a que pertencerem”. Já o art. 99, classifica-os da seguinte forma: a) bens de uso 

comum (destinados ao uso da coletividade como um todo e de utilização gratuita); b) bens de 

uso especial (aplicados a serviço ou estabelecimento da administração pública) e, por fim c) 

bens dominicais ou dominiais (aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de direito pessoal, ou real de cada uma dessas entidades, não 

possuindo destinação específica como, por exemplo, as terras devolutas).  

Os bens dominiais têm maior importância para a contabilidade pública, haja vista suas 

variações serem registradas e escrituradas nos devidos grupos de acordo com sua 

discriminação usual. Em que pese o objeto do presente estudo (patrimônio público) é 

importante frisar o conceito relativo à variação patrimonial, definida como a alteração de 

valor, de qualquer elemento do patrimônio público, por alienação, aquisição, dívida contraída, 

dívida liquidada, depreciação ou valorização, amortização, superveniência, insubsistência, 

efeitos da execução orçamentária e resultado do exercício financeiro (KOHAMA, 2009. p. 
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176 - 178). A depender da variação apurada - ativa quando há aumento da situação líquida e 

passiva quando há diminuição da mesma - o patrimônio público está em constante mutação. 

Os bens adquiridos pelas entidades sejam elas, públicas ou privadas, possuem vida útil 

limitada e tem seus valores alterados ao longo dos anos de operação e utilização por motivo 

de desgaste, ação da natureza ou obsolescência fazendo-se necessária, portanto, a 

contabilização da redução de valor sofrida por esses ativos periodicamente. A depreciação “é 

o processo de alocação do valor de entrada, geralmente o custo original ou corrigido, de 

instalações e equipamentos, aos vários períodos durante os quais se espera obter os benefícios 

decorrentes de sua aquisição e seu emprego”. Os autores ressaltam que o processo de alocação 

dos valores de depreciação enfrenta algumas dificuldades como a estimativa de vida útil do 

ativo, seu valor e o valor residual, que constituem os principais parâmetros para o cálculo e 

registro dessa conta (HENDRIKSEN E VAN BREDA; 2007, p.337). 

O MCASP (2013, p.51) define que a entidade pública deve apropriar ao resultado de 

um período, o desgaste do seu ativo imobilizado ou intangível, por meio de uma variação 

patrimonial diminutiva de depreciação, amortização ou exaustão, em obediência ao princípio 

da competência. O mesmo manual define ainda a depreciação como “a redução do valor dos 

bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência”. A 

depreciação no setor público é um dos novos procedimentos que visam dar suporte à outra 

importante mudança nesse setor, a transição do regime misto para o regime de competência.  

A obrigatoriedade de contabilização da depreciação, amortização ou exaustão irá 

promover uma gestão patrimonial mais eficiente, pois se saberá, de forma mais confiável, a 

real capacidade econômica do imobilizado, sendo possível mensurar a capacidade de 

prestação de serviços públicos por determinado bem do imobilizado.  

O estudo de Falcão (2010) vai ao encontro desse entendimento, uma vez que ao 

analisar os critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação da depreciação no setor 

público à luz da Teoria da Contabilidade, da legislação brasileira e das Normas da IFAC e 

compará-los com norma internacional para o setor público - a IPSAS 17 - ficou evidenciado 

que a norma internacional referente à depreciação, amortização e exaustão aplicada ao setor 

público é muito mais detalhada, comparando-se com a norma brasileira aplicada ao setor 

público, a NBC T 16.9, ressaltando, porém, que são muito semelhantes quando comparados 
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os conceitos e critérios estabelecidos, o que resultará, em último caso, em benefícios para a 

contabilidade pública no Brasil, tais como a melhor evidenciação do patrimônio público. 

Interessante observar o resultado de uma pesquisa empírica feita com os estudantes 

dos cursos de graduação/ pós-graduação em ciências contábeis de algumas instituições de 

ensino do RN e profissionais que atuam na área governamental do mesmo Estado, assim 

como participantes de dois cursos de extensão universitária da UFRN sobre divulgação das 

NBCASP, e se as mesmas poderão ser efetivamente aplicadas pelas entidades públicas 

federais, estaduais e municipais. Foram coletadas respostas de 63 pessoas das 203 que 

concluíram dois cursos de extensão universitária na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sobre a divulgação das NBCASP e o resultado revelou que quase a totalidade dos 

respondentes acredita que as normas poderão ser efetivadas nos órgãos públicos das três 

esferas governamentais. Ressaltaram, contudo, que se faz necessário o CFC e a STN 

promoverem capacitação de servidores públicos; realizar cursos; seminários; adotar um 

sistema integrado de contabilidade; demonstrar para a sociedade e administradores públicos o 

quanto é importante a efetivação das normas (SILVA; SOUZA; BORGES; ARAÚJO E DA 

SILVA; 2014). Em que pese a amostra do referido estudo ser extremamente restrita 

importante perceber que apesar do processo de padronização da contabilidade pública 

brasileira às normas internacionais ser complexo os futuros e atuais profissionais demonstram 

confiança na sua efetivação. 

Antes de vigorar a nova sistemática relativa à depreciação no setor público o que havia 

era a não obrigatoriedade de registro e contabilização. Apenas recomendava-se a adoção, por 

falta de definição das taxas de depreciação para o setor público, das taxas estabelecidas pela 

SRF através da Portaria SRF nº 162/98 e Portaria SRF nº 130/99. 

A consequência da não obrigatoriedade gerava tamanha situação de não transparência 

em relação patrimônio público que ao realizar estudo sobre (e se) os registros de depreciação 

são realizados de maneira adequada pelos Poderes Executivos dos Estados Brasileiros - 

Gomes (2014) constatou que aproximadamente 74% daqueles evidenciavam a depreciação no 

balanço patrimonial, contudo, observou que os fenômenos que modificam o patrimônio não 

eram demonstrados por todos. Também revelou que a respeito do método de depreciação 

utilizado 85% dos Estados não o divulgavam e os que o faziam utilizavam o método das 
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quotas constantes instituído pela Receita Federal do Brasil
2
. O estudo apontou que era 

necessária a implantação de metodologia de depreciação adequada para o setor público, com 

definição de vida útil condizente com a utilização do bem. Para agravar a situação foi 

constatado - através da pesquisa - que não existe a disclousure1

3
 adequada, por parte dos 

estados-membros, quanto as informações referentes à depreciação a aos ativos depreciados. 

Ao analisar os resultados desse estudo vemos o quanto foi importante a obrigatoriedade da 

adoção de uma nova sistemática – e mais do que isso em total consonância com os 

procedimentos internacionais - em relação a evidenciação das variações ocorridas no 

patrimônio publico ao longo dos anos.  O Manual SIAFI (2010, p.11) estabelece que o 

cálculo da depreciação nos órgãos da Administração pública direta, autarquias e fundações 

públicas será realizado pelo sistema de controle patrimonial de cada órgão, seguindo as 

orientações e critérios daquela macrofunção. Ainda nesse tocante a NBC T 16.9, editada pelo 

CFC, orienta os profissionais da área na prática desse procedimento, estabelecendo conceitos, 

regras e metodologias cálculo. Ressalte-se, agora, a universalidade de procedimentos a serem 

adotados pelo setor público e privado, facultando o primeiro a adoção de três metodologias de 

cálculo: das quotas constantes, da soma dos dígitos o das unidades produzidas, não 

descartando a utilização de outros métodos. 

O estudo de Graciliano e Fialho (2009) analisa se a adoção do registro, agora 

obrigatório e irrevogável, da depreciação na contabilidade pública contribui para a 

transparência das informações na gestão pública. Para isso os autores se debruçaram sobre 

fontes primárias, mais especificamente aos relatórios prévios de prestação de contas do poder 

executivo federal ao TCU2

4
 - para verificar se, e de que modo a depreciação era concebida. Do 

universo estudado também observaram se a transparência (disponibilização à sociedade de 

informações claras e objetivas a respeito da gestão pública) era efetivamente empregada no 

âmbito do poder executivo federal. Para tal, o estudo apresentou em que cenário (de 

                                                 
2 

O método de quotas constantes, mais conhecido como alocação em linha reta, parte do princípio de que a depreciação dá-se em função do 

tempo, e não em função do uso do bem, considerando que a eficiência do equipamento é constante durante os anos.
 

3
 Proporcionar o conhecimento dos riscos, benefícios e implicações econômicas para que sejam tomadas decisões esclarecidas 

4
 GRACILIANO, E. A.; FIALHO, W. C. D. Registro da depreciação na Contabilidade Pública: uma contribuição para o disclosure de gestão. 

Pensar Contábil, v. 15, n. 56, p. 14-21, 2013. 
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padronização às normas internacionais) foi adotada a nova norma contábil que trata da 

depreciação; o atual estágio da gestão pública (com enfoque principal ao papel do cidadão 

como instrumento de controle social eficaz às boas práticas de gestão); liga a efetiva 

transparência na gestão ao cumprimento pleno dos dispositivos dos diversos ditames legais 

que tratam sobre finanças públicas (a citar, por exemplo, o art. 48 da lei de responsabilidade 

fiscal) e, por fim, apresenta as etapas que foram seguidas pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) na adoção da depreciação da administração pública, tal qual preceitua a NBC T 16.9. O 

estudou evidenciou que a adoção da depreciação no setor público é mais um instrumento a ser 

utilizado pela sociedade par alcançar a transparência plena da gestão das informações pública. 

Ressalta que ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que o Brasil apenas agora 

começa a padronizar suas normas contábeis públicas as práticas internacionais. 

Apesar de ter um universo restrito – somente duas prefeituras de cidades do interior do 

Mato Grosso o Sul - no que diz respeito à adoção da nova sistemática a respeito da 

depreciação - o estudo de Teixeira, Peralta e Irala (2014) revelou que a apesar dos contadores 

públicos municipais desses locais terem conhecimento sobre a mudança que impactará o 

patrimônio público de seu ente em 2015 e, de buscarem mais informações sobre o tema, eles e 

sua equipe, ainda não estão preparados para a aplicação da nova norma. A pesquisa teve como 

fontes artigos, livros, além da aplicação de um questionário. Descontando o fato de ser um 

universo pequeno o estudo mostra o que provavelmente é uma realidade nos entes municipais 

Brasil afora. Um olhar mais cuidadoso nesse estudo deixou a impressão que um misto de 

omissão e ignorância predomina sobre os gestores municipais, uma vez que não conseguem 

ver o quão a adoção da nova sistemática contábil irá ajudá-los na tomada de decisão. Outro 

ponto a ser ressaltado é a falta de qualificação técnica daqueles que cuidam do registro, 

mensuração e avaliação dos bens públicos nos municípios, apesar de sua boa vontade em 

contribuir para uma gestão mais eficiente. 

Pensando em instituições federais o estudo de Freytag, Maliski e Machado (2012) 

verificou a situação dos registros dos bens patrimoniais Universidade Federal do Paraná em 

confronto com os próprios registros de suas depreciações sob a égide das novas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBASP). Para isso foi utilizado a 

técnica documental e de observação, em pesquisa qualitativa. Como resultado obtido foi 
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evidenciado que a instituição não realiza a depreciação - resultado de inconsistências entre o 

sistema contábil e patrimonial, assim como não realiza o processo de preparação do 

levantamento patrimonial. Também ressaltaram que tal inobservância terá impactos diretos na 

Demonstração de Fluxo de Caixa indireta (DFC), de Variações Patrimoniais (DVP) e no 

Balanço Patrimonial (BP). Existe o fator de negligência por parte dos profissionais contábeis, 

uma vez que essa nova sistemática já está em vigor desde 2010 e foi amplamente divulgada 

através de portarias/manuais específicos aliada a uma falta de responsabilidade dos gestores 

uma vez que o descumprimento na implantação dessas normas gerará, em último caso, multas 

à instituição. 

O estudo de Viana, Tamer e Soares (2012) teve como objetivo investigar as medidas 

precedentes à implantação da depreciação em uma Instituição Federal de Ensino Superior, 

averiguando possíveis entraves, assim como verificar os eventuais benefícios para a tomada 

de decisões sob a ótica dos gestores. Interessante observar que esse estudo apresenta em 

riqueza de detalhes os seus procedimentos metodológicos (estudo de caso por tipologia 

descritiva, procedimento do tipo documental e abordagem do problema do tipo qualitativa), 

sendo este o ponto alto do trabalho. Seu resultado evidenciou a necessidade de controle mais 

aprofundado do imobilizado por parte daqueles que trabalham com essa sistemática e que um 

maior envolvimento dos gestores surtirá grandes benefícios para a instituição. Mais uma vez, 

tal qual verificado no estudo de Freytag, Maliski e Machado (2012) – citado no parágrafo 

anterior – os profissionais contábeis necessitam aprofundar seus conhecimentos a respeito da 

depreciação. Os gestores também carecem de um melhor conhecimento técnico acerca dessa 

temática para utilizar de maneira plena as informações advindas dela, afim de melhor gerir o 

patrimônio público. 

O trabalho de Valença (2013) teve como objetivo demonstrar como estão sendo 

implantados os procedimentos de cálculo e registro da depreciação nas Unidades Gestoras do 

Exército Brasileiro no ano de 2012. Para tal foi realizada pesquisa bibliográfica, descritiva, 

documental e qualitativa, cujo resultado demonstrou que o Comando Geral do Exército está 

preparado e vem adotando os novos procedimentos, conceitos e regras relativos a depreciação 

no setor público. Um fato importante a ser mencionado é a Secretaria de Contabilidade do 

Exército ter formulado uma cartilha acerca da temática o que, certamente, influenciou no 
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resultado descrito.  

Com o objetivo de facilitar a visualização dos estudos que serviram de referência para 

este trabalho foi elaborado o quadro 01.
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Quadro 01 - Resumo dos estados-da-arte relativo ao tema 

 
Autor(es) Ano Objetivo Geral Metodologia Conclusão 

Graciliano 

e Fialho 

2013 Analisar se a adoção do registro, agora 

obrigatório e irrevogável, da depreciação na 

contabilidade pública contribui para a 

transparência das informações na gestão pública. 

Consulta a fontes primárias - documentos, 

registros e relatórios (mais especificamente 

aos relatórios prévios de prestação de contas 

do poder executivo federal ao TCU nos anos 

de 2009, 2010 e 2011) - para verificar se, e de 

que modo a depreciação era concebida. 

Evidenciou que a adoção da depreciação no setor público é mais 

instrumento a ser utilizado pela sociedade par alcançar a 

transparência plena da gestão das informações pública 

Falcão 2010 Analisar os critérios de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação da depreciação no 

setor público à luz da Teoria da Contabilidade, da 

legislação brasileira e das Normas da IFAC e 

compará-los com norma internacional para o 

setor público - a IPSAS 17 

Pesquisa documental Evidenciou que a norma internacional referente à depreciação, 

amortização e exaustão aplicada ao setor público é muito mais 

detalhada, comparando-se com a norma brasileira aplicada ao 

setor público, 

Freytag, 

Maliski e 

Machado 

2012 Verificar a situação dos registros dos bens 

patrimoniais de uma instituição pública no Paraná 

em confronto com os próprios registros de suas 

depreciações sob a égide das novas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (NBASP). 

Técnica documental e de observação, em 

pesquisa qualitativa 

Evidenciou que a instituição não realiza a depreciação, cujos 

impactos serão sentidos na Demonstração de Fluxo de Caixa 

indireta (DFC), de Variações Patrimoniais (DVP) e no Balanço 

Patrimonial (BP). 

Viana, 

Tamer e 

Soares 

2013 Investigar as medidas precedentes à implantação 

da depreciação em uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, com vistas a explicitar os 

possíveis entraves, bem como os seus benefícios 

para a tomada de decisões sob a ótica dos 

gestores 

Estudo de caso por tipologia descritiva; 

procedimento do tipo documental e 

abordagem do problema do tipo qualitativa 

Evidenciou a necessidade de controle mais aprofundado do 

imobilizado por parte daqueles que trabalham com essa 

sistemática e que um maior envolvimento dos gestores surtirá 

grandes benefícios para a instituição. 
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Valença 2013 Demonstrar como estão sendo implantados os 

procedimentos de cálculo e registro da 

depreciação nas Unidades Gestoras do Exército 

Brasileiro 

Foi realizada pesquisa bibliográfica, 

descritiva,documental e qualitativa. 

O estudo revelou que o Comando do Exército está preparado e 

vem adotando os novos procedimentos, conceitos e regras 

relativos a depreciação no setor público 

Silva; 

Souza; 

Borges; 

Araújo e 

Da Silva 

2014 Verificar o nível divulgação das NBCASP, e se 

as mesmas poderão ser efetivamente aplicadas 

pelas entidades públicas federais, estaduais e 

municipais. 

Questionário em que foram coletadas 

respostas de 63 pessoas das 203 que 

concluíram dois cursos de extensão 

universitária na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Revelou que quase a totalidade dos respondentes acredita que as 

NBCASP poderão ser efetivadas nos órgãos públicos das três 

esferas governamentais. Ressaltaram, contudo, que se faz 

necessário o CFC e a STN promoverem capacitação de 

servidores públicos; realizar cursos; seminários; adotar um 

sistema integrado de contabilidade; demonstrar para a sociedade 

e administradores públicos o quanto é importante a efetivação das 

normas 

Gomes 2014 Verificar se os registros de depreciação são 

realizados de maneira adequada pelos Poderes 

Executivos dos Estados Brasileiros 

Através de pesquisa documental extraídas dos 

endereços eletrônicos dos 26 Estados e DF, 

assim como dos referentes às demonstrações 

contábeis disponibilizados no portal do 

Sistema de Coleta de dados contábeis dos 

entes da federação – SISTN referente ao 

exercício de 2012. 

Constatou que aproximadamente 74% daqueles evidenciava a 

depreciação no balanço patrimonial, contudo, observou que os 

fenômenos que modificam o patrimônio não eram evidenciados 

por todos os entes. Também revelou que a respeito do método de 

depreciação utilizado 85% dos estados não o divulgavam e os 

que o faziam utilizavam o método das cotas constantes instituído 

pela Receita Federal do Brasil. 

Teixeira, 

Peralta e 

Irala 

2014 Verificar o nível de implantação da nova 

sistemática de depreciação em municípios 

Aplicação de questionário Revelou que a apesar dos contadores públicos municipais desses 

locais terem conhecimento sobre a mudança que impactará o 

patrimônio público de seu ente em 2015 e, de buscarem mais 

informações sobre o tema, eles e sua equipe, ainda não estão 

preparados para a aplicação da nova norma. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Destacam-se entre os estudos acima os de Freytag, Maliski e Machado (2012);  Viana, 

Tamer e Soares (2012) e Valença (2013) pelo total antagonismo de resultados. Enquanto os 

dois primeiros demonstraram  que não houve a implantação, apesar do conhecimento da 

equipe responsável e gestores sobre a nova sistemática, no terceiro foi evidenciado um 

resultado extremamente positivo no quesito "implantação da nova sistemática de 

depreciação", a ponto de ser formulada até uma cartilha/manual (ou similar) acerca da 

temática. Fato notório a ser destacado, também,  segundo análise dos estudos, foi o nível de 

envolvimento das equipes/gestores: insatisfatório nos dois primeiros e plenamente satisfatório 

no terceiro. 

O presente trabalho é mais um que se soma aos estudos que tratam sobre a nova 

sistemática de harmonização da contabilidade pública brasileira às internacionais, mais 

especificamente no que diz respeito à depreciação. Sua contribuição se dará no fato de 

demonstrar as etapas/procedimentos de cunho contábil que devem ser cumpridos por uma 

instituição de ensino neste novo cenário acerca da nova sistemática de depreciação, com o fito 

de melhorar a transparência, os controles e a eficiência da gestão pública. Guarda semelhança 

com o estudo de Valença (2013) quanto ao aspecto de verificar se a Resolução CFC nº 1.136- 

NBC T 16.9, Portarias do Ministério da Fazenda (n
os

 184/2008 e nº 437/12) e manuais 

descritivos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) estão sendo cumpridos em um 

determinado ente da federação, mas difere do mesmo no momento que se aprofunda em 

questões de cunho gerencial que podem se somar a aspectos técnico-contábeis.  
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4 METODOLOGIA 

 

Em um trabalho científico é necessário a explicitar ou empregar instrumentos/ 

métodos para o alcance dos objetivos e validação do teor científico do estudo (entre outros 

quesitos), ou seja, é uma das premissas para o estudo cientifico o emprego de um conjunto de 

técnicas e/ou processos para a pesquisa e a formulação de uma produção científica.  

A denominação da interação entre pesquisador e pesquisado, partindo-se da 

fundamentação teórica de que a realidade é construída no cotidiano humano e dentro de um 

processo continuo de experiências profissionais denota-se Metodologia. Segundo Yin (2005) 

pode ser entendido também pelo um conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para 

a produção de conhecimentos que têm o rigor da ciência, ou seja, é um método usado para 

a pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. 

 

4.1 MÉTODO 

 Tratou-se de um estudo de caso único em uma Instituição Federal de Ensino Superior 

(IFE). De acordo com Yin (2005) sua adoção foi justificada por cinco fundamentos lógicos, 

dentre os quais o do caso representativo ou típico, aplicado neste estudo.  

 

4.2 TIPOLOGIA 

Quanto aos seus objetivos o presente estudo caracterizou-se como descritivo, pois 

relatou uma experiência. A pesquisa descritiva teve como objetivo principal a descrição das 

características de determinadas populações ou fenômenos (GIL; 2008; p. 42). 

Em relação aos procedimentos, foi empregada a pesquisa documental (realizada com 

base em documentos guardados em órgãos públicos ou com pessoas: registros, atas, anais, 

regulamentos, ofícios, balanços etc.), pesquisa bibliográfica (uma vez que é desenvolvida a 

partir de material publicado em livros e jornais acessíveis ao publico em geral) e estudo de 

caso (circunscrito a poucas unidades de análise, entendidas estas como: pessoas, famílias, 

produtos, instituições, comunidades, regiões e países). 
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4.3 BASE DE DADOS 

 A coleta de dados foi realizada através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) do Poder Executivo Federal. Também no Sistema Integrado Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC) da UFRN no que couber.  Adicionalmente também no 

site do Tribunal de Contas da União onde consta o banco de dados com todos os relatórios de 

gestão da UFRN. 

 

4.4 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

No que diz respeito a abordagem do problema o presente estudo pode ser caracterizada 

como qualitativa, haja vista considerar a investigação da atual condição do registro, da 

mensuração e avaliação de bens permanentes, almejando-se compreender procedimentos 

utilizados por um grupo, por meio de uma análise mais particular (BEUREN, 2006). 

Os dados foram coletados do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC) e do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) relativos ao exercício financeiro de 2015.  

 

4.5 INSTRUMENTO 

O “Modelo de Roteiro de Procedimentos Básicos para Depreciação” - que pode ser 

entendido como o produto final deste trabalho - foi baseado na Resolução CFC nº 1.136- 

NBC T 16.9 e na Macrofunção SIAFI 020330 possuindo 11 itens de avaliação que, por sua 

vez, foram divididos em 05 áreas, a saber: pré-registro contábil de depreciação (05 itens), vida 

útil econômica (03 itens), método (02 itens), apropriação e relatório, ambos com um item. O 

pré-registro contábil de depreciação – feito pelo Departamento de Material e Patrimônio 

(DMP) e Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) – consistiu na verificação de 

implantação das ações relativas a colocação do bem em funcionamento, se havia um sistema 

própria para operacionalizar e eventuais reavaliações. Já a segunda área - vida útil econômica 

- consistiu em verificar se ao bem foram empregados conjuntamente dois aspectos: prazo de 

vida e taxa de depreciação conforme tempo de uso, ou seja, novo ou usado.  
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A terceira área referiu-se ao método de depreciação, cuja aplicabilidade consiste em 

verificar qual o sistemática contábil foi empregada ao bem, a saber: quotas constantes, soma 

dos dígitos, unidades produzidas ou outros. A área denominada “Apropriação” consistiu na 

verificação de criação de nota explicativa para a classe que o bem pertence e se o 

procedimento é realizado no SIAFI. A última área – relatório – teve por base verificar se 

houve a criação de um relatório mensal em que constem todos os bens adquiridos. 

Desta feita, as informações foram colhidas e implantadas em um formulário próprio, 

onde foram registrados os dados que se possui sobre os referidos bens, das técnicas existentes 

no órgão, das maneiras de tratamento dos dados pela gestão, dos fatores de ajustes (caso haja 

necessidade) e das avaliações ou reavaliações procedidas. Cabe ressaltar que o instrumento 

elaborado foi o pilar do diagnóstico referente a sistemática de depreciação aplicada aos bens 

móveis da instituição, uma vez que comparou a sistemática utilizada pela instituição àquela 

que deve ser empregada de acordo com os novos ditames legais. 

 Cientifica-se que na pesquisa foram analisados os bens imobilizados – móveis - 

compostos por todos aqueles objetos de movimentação no ano de 2014, pois se tratava do 

último ano para a implantação da depreciação em caráter voluntário. A partir de janeiro 2015 

a inaplicabilidade do registro de depreciação foi objeto de sanção legal. 

Há se destacar, ainda, que houve a necessidade de apresentação prévia do pesquisador, 

atrelada a explicitação do objeto e objetivo da pesquisa, requisitada antes da fase de pesquisa 

de campo ao Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), a fim de se obter 

permissão para a observação, coleta e levantamento das informações prioritárias ao estudo.
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5 DISCUSSÕES E RESULTADOS  

 

Ao se aplicar o instrumento constante no item 4.5 sob os procedimentos contábeis e 

registros constantes no SIPAC e SIAFI, assim como documentos de arquivo mensal constante 

no Departamento de Contabilidade e Finanças desta IFE, foi obtido como resultado que a 

instituição cumpriu todos os procedimentos atinentes a nova sistemática de depreciação, 

desde o pré-registro até a emissão do relatório final. 

A pesquisa revelou que para chegar a esse resultado foram desenvolvidos dois 

módulos específicos no SIPAC para que o bem, ao receber seu número de registro 

(tombamento) e posterior classificação contábil (item 1 ao 5 do instrumento) pelo DMP – 

tivesse todos os procedimentos atinentes a depreciação feitos de maneira automática. 

Salientamos que antes do desenvolvimento desses módulos no SIPAC o registro era feito de 

maneira manual. 

Cabe ressaltar que o desenvolvimento desses módulos – patrimônio móvel e 

patrimônio imóvel (ver figura 01) foi o resultado de meses de trabalho cooperativo entre o 

Departamento de Contabilidade e Finanças da UFRN e o Setor de Desenvolvimento de 

Sistemas na Superintendência de Informática da instituição. Com o objetivo de demonstrar a 

como essa sistemática se procede e em quais momentos o instrumento elaborado nesse estudo 

atuou faz-se necessário expor o módulo “patrimônio móvel”, uma vez que o outro módulo – 

patrimônio imóvel – segue praticamente a mesma sistemática. 
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5.1 PATRIMÔNIO MÓVEL 

 

 
Figura 01 – Módulos SIPAC. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

Conforme se pode observar na figura 02 (abaixo) ao entrar no módulo “Patrimônio 

Móvel” tem-se à disposição 06 abas de trabalho: bens, gerência, levantamento patrimonial, 

consultas, relatórios e cadastros. Ressalte-se que todas englobam as determinações expostas 

da macrofunção SIAFI 020.330, que serviu de base para consecução do instrumento deste 

presente trabalho, constante no anexo 01, denominado “Modelo de Roteiro de Procedimentos 

Básicos para Depreciação”. Cientifica-se que a automação dos procedimentos contábeis 

promovida pela instituição com a adoção desses módulos diz respeito aos itens 1 a 8.4 e 11 do 

nosso instrumento. A operacionalização dos itens 9 e 10 foi feita pelo Departamento de 

Contabilidade e Finanças da instituição por se tratar de demandas estritamente contábeis, não 

abarcadas pelos módulos. Apenas o Departamento de Contabilidade e Finanças tem acesso a 

esse tipo de sistemática contábil por uma questão de eficácia, controle e eficiência da técnica. 

São operações feitas via SIAFI ou através de notas explicativas no momento de aferição do 
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balanço patrimonial da entidade, cuja responsabilidade institucional incide apenas sobre o 

DCF. Desta feita, passamos a explicação do módulo “Patrimônio móvel” dentro do sistema 

SIPAC.    

 

5.2 PATRIMÔNIO MÓVEL – BENS 

A aba “Bens” é usada para inserir informações sobre o bem propriamente dito: nota 

fiscal, nota fiscal em lote e tombamento. Destaque a função de poder registrar bens por 

compactação de lotes. Importante ressaltar também que nessa aba que é possível proceder a 

entrada de bens considerando doações de outros órgãos. Essa aba corresponde a verificação 

da implementação dos itens 1 a 4 do instrumento de estudo (preço de aquisição, inserção de 

custos ou despesas de armazenagem e registro em sistema informatizado).  

 
Figura 02. Módulo Patrimônio Móvel, aba Bens. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

5.3 PATRIMÔNIO MÓVEL – GERÊNCIA 

Já na aba “Gerência” é possível inserir ou modificar situações técnicas do bem, tais 

como alterar seu responsável físico, valor de entrada ou cadastrar um bem antigo; autorizar 

alienações ou baixas; consultar ou alterar atendimento de solicitações de modificação, 
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sugestão ou dúvida. Importante ressaltar que é através dessa aba que é possível ajustar o valor 

contábil de um bem, considerando eventuais reavaliações ou reduções a valores recuperáveis 

– quando um bem necessita ser ajustado contabilmente para apresentar um valor real de 

venda, levando em conta o desgaste já sofrido. Tal qual ocorre no recebimento de bens pela 

instituição a alienação segue os ditames da Instrução Normativa nº 10/2012 – Ministério do 

Planejamento, orçamento e Gestão – MPOG, ou seja, também denota a aplicabilidade na 

instituição da logística reversa pós-consumo (ver figura 03). 

 Figura 03 - Módulo Patrimônio Móvel, aba Gerência. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

5.4 PATRIMÔNIO MÓVEL – LEVANTAMENTO PATRIMONIAL 

A aba denominada “Levantamento Patrimonial” é responsável por emissão de 

documentos sintéticos que evidenciem situações pontuais necessárias em determinadas época, 

tais como: listar as comissões de inventário já realizadas, listar levantamentos realizados ou 

relatórios sobre os dados desses levantamentos (ver figura 04). No que diz respeito a comissão 

de inventário as proposituras ou ações a serem implementadas pela comissão já estão 

formatadas empregando as determinações do Plano de Gestão de Logística Sustentável da 

UFRN, cuja comissão foi  instituída por meio da portaria 2.209/15-R/UFRN.  
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Figura 04 - Módulo Patrimônio Móvel, aba Levantamento Patrimonial. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

5.5 PATRIMÔNIO MÓVEL – CONSULTAS 

A aba “Consultas” diz respeito a consultas gerais a serem feitas a toda espécie ou 

grupamento de bens, garantias contratuais, consultas de empenho vinculado a um bem ou 

mesmo grupamento, suas movimentações e contratos. Importante mencionar que essa aba 

permite considerar bens que por ventura estejam sob demanda judicial, ou seja, o 

acautelamento. Ressalte-se que é especificamente nessa aba que é possível realizar ajustes 

contábeis como reavaliações ou redução a valores recuperáveis – no caso especifico de bens 

constantes na UFRN compreende o bens adquiridos antes de 2010, ano em que, pela 

Macrofunção SIAFI 020330 estes devem ser ajustados a valores que considerem seu desgaste 

por uso ou obsolescência no momento que foi colocado em efetivo uso até aquele ano. Essa 

sistemática corresponde ao item 05 do instrumento constante no anexo I. Outra funcionalidade 

interessante é a possibilidade de consultar os contratos ligados aos bens e seus respectivos 

empenhos (ver figura 05).   
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Figura 05 - Módulo Patrimônio Móvel, aba Consultas. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

5.6 PATRIMÔNIO MÓVEL – RELATÓRIOS 

Na aba “Relatórios” é possível consultar diversas informações sobre bens, alienações 

ou baixas, movimentações, termos de responsabilidade, gerenciais e empenhos. É também  

nesse campo que é possível visualizar toda movimentação de um bem e ter acesso a relatórios 

específicos de cunho contábil como Inventário, Relatório mensal de ajustes contábeis ou 

laudos de avaliação. Importante ressaltar que nessa aba é possível visualizar todas as 

aquisições da UFRN e sua evolução patrimonial (ver figura 06).     
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Figura 06 - Módulo Patrimônio Móvel, aba Relatórios. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

5.7 PATRIMÔNIO MÓVEL – CADASTROS 

É a aba “Cadastros” a responsável pelas operações técnicas ligadas aos bens, tais  

como: tombamento, movimentações, alienações e baixas (ver figura 07). Ao proceder o 

tombamento do bem o Departamento de Material e Patrimônio dá inicio a automaticidade 

contábil da depreciação, ou seja, ao tombá-lo o sistema procede a consecução da área da vida 

útil e método (ver instrumento no anexo 01). 
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Figura 07 - Módulo Patrimônio Móvel, aba Cadastros. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

Importante ressaltar que se tratando de bem novo foi aplicada a determinação 

constante na Instrução Normativa nº 162/1998 - SRF e para bens usados o Artigo 313 do 

Regulamento do Imposto de Renda de 1999. Em ambos os casos foi aplicado aos bens 

exatamente a taxa de depreciação e vida determinada nesses regramentos de acordo com a 

especificidade do bem. Essa sistemática atende o exposto nos itens 6 e 7 dom instrumento 

constante no anexo 01.  

 

5.8 PATRIMÔNIO MÓVEL – CONSULTA GERAL 

No que diz respeito ao método de depreciação (cotas constantes, soma dos dígitos, 

unidades produzidas ou outro) foi empregado o das cotas constantes, uma que é o único aceito 

pela Receita Federal do Brasil. Ao proceder todas essas etapas é possível verificar se as 

mesmas foram processadas de maneira correta através da funcionalidade “consulta geral” tal 

qual pode-se observar na figura 08, logo abaixo. 
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Figura 08 - Módulo Patrimônio Móvel, funcionalidade Consulta Geral. Fonte: SIPAC/UFRN 

 

Essa consulta permite que sejam obsevados se dados relevantes foram corretamente 

considerados como: o valor de entrada do bem, seu valor de depreciação acumulada, vida útil 

atual e anterior (só se aplica de este bem tiver passado por uma reavaliação), valor acumulado, 

determinação do valor residual e o valor atual do bem. De acordo com a entrevista com o 

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) da instituição um dos pontos 

mais explorados e importantes na conferência dos registros de um bem vindo do 

Departamento de material e Patrimônio (DMP) recai sobre os dois últimos quesitos, uma vez 

que o valor estipulado para valor atual do bem – se este tiver sido totalmente depreciado – 

deve ser igual a taxa de valor residual estipulada. No exemplo em tela pode-se observar que a 

sistemática foi efetivada, ou seja, os R$ 1.054,70 corresponde exatamente a 10% do valor 
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acumulado do bem (R$ 10.547,00), haja vista trata-se de um bem que foi totalmente 

depreciado. 

Logo após a consecução do item 09 do instrumento constante no anexo 01 é gerado 

um relatório que serve de base para proceder a apropriação contábil por meio de uma Nota de 

Lançamento (NL) para registro da depreciação, no grupo, subgrupo e classe especifica no 

SIAFI. A sistemática prossegue com o envio da Nota de Lançamento (NL) gerada no SIAFI 

pelo Departamento de Material e Patrimônio ao Departamento de Contabilidade e Finanças 

para ser devidamente analisa com o objetivo de identificar eventuais inconsistências técnicas 

de cunho contábil. Cumprida essa etapa o próximo passo foi uma consolidação mensal e 

emissão de relatório para posterior arquivamento no próprio DCF. Para exemplificar essa 

sistemática foi exposto na página seguinte um relatório denominado “Ajuste de Valor 

Contábil”, em que foram extraídas informações técnicas contábeis para consecução do 

relatório mensal descrito no item “11” do instrumento constante no anexo 01. 
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Figura 09 – Relatório Gerencial de Bens 
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Ao se analisar o relatório acima, referente aos bens depreciados na UFRN até 

31/01/2016, observa-se que o detalhamento se procedeu por grupamento de grupamento de 

material/bem adquirido, de acordo com a classificação do atual Plano de Contas Aplicado a 

Setor Público (PCASP). Também há de ser ressaltado que a depender do grupamento a vida 

útil assume valores diferentes podendo ir de 05 a 20 anos. A explicação contábil para isso foi 

que quanto maior for o grau de especificidade tecnológica que o bem possuir, menor será sua 

vida útil. São inversamente proporcionais. Esse entendimento foi comprovado na medida em 

que se considerou o grupamento “5235 – Equipamento de Processamento de Dados” com vida 

útil de 05 (cinco) anos, enquanto o grupamento “5228 – Máquinas e Equipamentos de 

Natureza Industrial” possui vida útil de 20 anos. 

Para o valor residual foi seguida a determinação contida na macrofunção SIAFI 

020.330. Destaque para o grupo “5218 – Coleções e Materiais Bibliográfico”, que possui 

valor residual igual a zero. Os demais variam entre 10% e 20%.  

No item “Total de Bens” foi importante destacar o grupamento “5218 – Coleções e 

Materiais Bibliográficos (CMB)”, responsável por 61,38% (152.357) do total de bens, seguido 

pelo grupamento “5242 – Mobiliário em Geral(MB)”, responsável por 22,23% (55.181) do 

total de bens, o grupo “5235 – Equipamento de Processamento de Dados(EPD)”, responsável 

por 5,14% (12.752) do total, o grupo “Máquinas e Equipamentos Energéticos(MEE)”, 

responsável por 3,56% (8.834) do total de bens. A atividade fim da instituição explica 

claramente a grande discrepância nominal e percentual entre os grupos mais significativos. O 

gráfico 01 - logo abaixo, tem por objetivo oferecer uma melhor visualização desse cenário.  
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Gráfico 01. Distribuição de Grupo de  Materiais por Quantitativo. Elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito ao Valor Atual Acumulado (VAA) o relatório evidenciou que o 

grupamento “5235 – Equipamento de Processamento de Dados” possuiu um valor nominal 

maior que todos os outros. Fato explicado pelo alto valor tecnológico desses materiais se 

comparados com o acervo bibliográfico (sexto maior), apesar deste ter sido o primeiro em 

quantidade, ou seja, aqueles bens em maior quantidade nem sempre são aqueles que possuem 

o maior valor acumulado. Um destaque significativo foi o grupamento “5252 – Veículos de 

tração mecânica(VTM)”, que foi apenas o 15º em quantidade de materiais e o quarto no que 

diz respeito ao valor acumulado de seus quantitativos. Em ordem: “5235 – Equipamento de 

Processamento de Dados(EPD)”, responsável por 24,83% (R$ 24.849.085,29) do total de 

bens, seguido do grupamento “5242 – Mobiliário em Geral(MB)”, responsável por 21,27% 

(R$ 21.287.762,02), o grupamento “5208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, 

Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares(AEUMOLH)”, responsável por 17,70% (R$ 

17.716.296,06), o grupamento “5252 - Veículos de Tração Mecânica(VTM)”, responsável por 

14,47% (R$ 14.479.417,34), o grupo “5230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos(MEE)”, 

responsável por 11,40% (R$ 11.405.118,12) e, por fim, o grupamento “5218 - Coleções e 

Materiais Bibliográficos(CMB)”, responsável por 10,34% (R$ 10.346.348,21). O gráfico 02 - 

logo abaixo, tem por objetivo oferecer uma melhor visualização desse cenário. 

 CMB 
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Gráfico 02. Distribuição de Grupo de  Materiais por Valor Atual Acumulado. Elaborado pelo autor 

 

Importante ressaltar que o “Valor Depreciável” corresponde ao máximo de 

depreciação que o grupamento pode alcançar. Ao analisar o relatório também pode-se 

observar que o valor atual acumulado foi o somatório do valor residual determinado com o 

valor depreciável.   

Apesar de não objeto deste estudo informa-se que a UFRN já iniciou as tratativas para 

implementação de um módulo no sistema SIPAC, nos mesmos moldes do aqui apresentado - 

em que também serão depreciados os bens intangíveis – cujo conceito é definido pelo ativo 

não monetário identificável e sem substância física, quando: I. for separável, isto é, capaz de 

ser separado ou dividido da entidade, podendo ser vendido, transferido, licenciado, alugado 

ou trocado; II. resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais; III. for provável que 

os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da 

entidade; IV. puder ser mensurado com segurança o custo do ativo (Item 10 do 

Pronunciamento Técnico 04 R1 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC). A 

verificação inicial sobre esses bens no âmbito da UFRN relevou que 95% deles estão 

concentrados no grupo “Softwares”, cuja aplicabilidade atende as diversas unidades de 

instituição. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluí-se que a implementação da nova sistemática de depreciação se deu de maneira 

plena na UFRN, uma vez que esta a promoveu de forma a priorizar a automação dos 

procedimentos, possibilitando dessa maneira a redução de eventuais erros, promoção de uma 

maior eficácia nos controles contábeis, assim como maximização da eficiência técnica-

contábil dos procedimentos. Apesar da área objeto de estudo deste trabalho ser de trato 

recente na Administração pública do país não houve dificuldades no que diz respeito a 

literatura sobre a depreciação no setor público, assim como aos  estudos que trataram do 

assunto. O motivo certamente se deu pelo fato do conhecimento a respeito das novas 

NBCASP estar sendo disseminado de forma eficiente entre os profissionais de contabilidade. 

Adicionalmente pôde-se destacar que a disposição da instituição – mais especificamente do 

DCF – em colaborar com esta pesquisa foi de fundamental importância para obtenção do 

resultado alcançado.   

Em vários momentos deste estudo pôde-se verificar a ligação entre a nova sistemática 

de depreciação e a sustentabilidade ambiental, seja pela norma inserir a possibilidade de 

reavaliações, que atuaram principalmente dos bens pós-consumo, seja pela possibilidade de 

doações ou recebimentos de bens a valores recuperáveis, entre outros aspectos. Tais 

operações se refletem - só para destacar o aspecto contábil-financeiro - em um menor gasto 

público, que em último caso provoca em desembolso menor do contribuinte para custear o 

Estado na busca do bem estar coletivo. 

  Em que pese a notória integração do sistema empregado na UFRN com a sistemática 

de depreciação exigida na Administração Pública é necessário que ele seja mais entendível a 

agentes externos à prática contábil, mas igualmente responsáveis por bens públicos, tais quais 

diretores de Unidades Gestores e chefes de Departamento. A perspectiva de consulta de 

gráficos ajudaria na melhor compreensão dessa sistemática por esses agentes. 

Recomendamos - dada a amplitude de atuação ligada a temática contábil relativa a 

depreciação e a sustentabilidade - estudos particularizados por parte de mais pesquisadores a 

fim de mensurar com maior exatidão seus benefícios financeiros e ambientais. 
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Por fim, o diagnóstico comparativo - resultado deste estudo - se propôs a contribuir 

para a transparência e eficiência na Administração Pública voltada para os membros da 

comunidade universitária e sociedade em geral. No campo da ciência social aplicada se coloca 

como mais um estudo que visa contribuir para consecução de uma ciência contábil profícua. 
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ANEXO I



 

 

 

MODELO DE ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA DEPRECIAÇÃO 
Resolução Macrofunção SIAFI 020330 

 

 
Item Ação 

Base 

Legal 

Setor 

Resp. 

Implement. Observação 

 Sim Não  

P
R

É
 R

E
G

IS
T

R
O

 C
O

N
T

Á
B

IL
 D

E
 D

E
P

R
E

C
IA

Ç
Ã

O
 

1 

Ao seu preço de aquisição foi acrescido de 

impostos de importação e impostos não 

recuperáveis sobre a compra, depois de 

deduzidos os descontos comerciais e 

abatimentos 

Item 3 “a” DMP x   

2 

Foram adicionados quaisquer custos 

diretamente atribuíveis para colocar o ativo 

no local e 

condição necessárias para o mesmo ser capaz 

de funcionar da forma pretendida pela 

administração; 

Item 3 “b” DMP x   

3 

Foi feita a estimativa inicial dos custos de 

desmontagem e remoção do item e de 

restauração do local no qual este está 

localizado 

Item 3 “c” DMP x   

4 
O bem foi devidamente registrado em sistema 

informatizado específico 
Item 3 DMP x   

5 

Foi necessária a reavaliação do bem, haja 

vista ter sido adquirido antes do exercício 

financeiro de 2010 

Item 12 DMP x   

V
ID

A
 Ú

T
IL

  6 

Em se tratando de bem novo foi utilizado o 

prazo de vida útil e taxa de depreciação 

estipulada em regramento específico 

Item 34; 

IN 162/ 

98 - SRF 

DMP x   

7 

Em se tratando de bem usado foi utilizado o 

prazo de vida útil e taxa de depreciação 

estipulada em regramento específico 

Item 36; 

Art. 313, 

RIR 1999 

DMP x   

M
É

T
O

D
O

 

8.1 Cotas constantes 
Item 38, 

letra “a” 
DMP x   

8.2 Soma dos dígitos 
Item 38, 

letra “b” 
DMP x   

8.3 Unidades produzidas 
Item 38, 

letra “c” 
DMP x   

8.4 Outros Item 38 DMP x   

A
P

R
O

P
R

IA
Ç

Ã
O

 9 
Foi criada nota explicativa para classe que o 

bem pertence 
Item 40 DCF x   

10 

Foi realizada uma Nota de Lançamento (NL) 

para registro da depreciação, amortização e 

exaustão do bem, no grupo, sub grupo e 

classe especifica no SIAFI 

Item 42 DCF x   

R
E

L
A

T
Ó

R
IO

 

11 

Foi elaborado um modelo de relatório mensal 

em que deve constar o bem adquirido 

 

 

 

 

 

Item 64 DCF x   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II



 

 

 

Anexo 02.1 - Ajuste do Valor Contábil por Quantitativo de Bens 

  
 

 Grupo de Material 
Total % 

Código Nome 

5204 Aparelhos de Medição e Orientação 1139 0,46% 

5206 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1523 0,61% 

5208 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 4595 1,85% 

5210 Aparelhos e Equipamentos para Esportes Diversos 111 0,04% 

5212 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1236 0,50% 

5218 Coleções e Materiais Bibliográficos 152357 61,38% 

5224 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 824 0,33% 

5226 Instrumentos Musicais e Artísticos 108 0,04% 

5228 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 194 0,08% 

5230 Máquinas e Equipamentos Energéticos 8834 3,56% 

5232 Máquinas e Equipamentos Gráficos 84 0,03% 

5233 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 3441 1,39% 

5234 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 4480 1,80% 

5235 Equipamentos de Processamentos de Dados 12752 5,14% 

5236 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 48 0,02% 

5238 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 315 0,13% 

5239 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 509 0,21% 

5240 Máquinas, Equipamentos, Utensílios Agrícolas/Agropecuário e Rodoviário 113 0,05% 

5242 Mobiliário em Geral 55181 22,23% 

5248 Veículos Diversos 38 0,02% 

5251 Peças Não Incorporáveis a Imóveis 178 0,07% 

5252 Veículos de Tração Mecânica 155 0,06% 

TOTAL 248215 

 Fonte: Relatório Gerencial de Bens – SIPAC, UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 02.2 - Ajuste do Valor Contábil por Valor Atual Acumulado 

  
 

 Grupo de Material 
Valor (em R$) % 

Código Nome 

5204 Aparelhos de Medição e Orientação       1.967.925,41  1,54% 

5206 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação          169.777,38  0,13% 

5208 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares     17.716.296,06  13,88% 

5210 Aparelhos e Equipamentos para Esportes Diversos          807.387,84  0,63% 

5212 Aparelhos e Utensílios Domésticos          956.223,25  0,75% 

5218 Coleções e Materiais Bibliográficos     10.346.348,21  8,10% 

5224 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro          590.323,65  0,46% 

5226 Instrumentos Musicais e Artísticos          598.861,28  0,47% 

5228 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial       2.890.684,99  2,26% 

5230 Máquinas e Equipamentos Energéticos     11.405.118,12  8,93% 

5232 Máquinas e Equipamentos Gráficos       1.516.238,31  1,19% 

5233 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       6.588.192,02  5,16% 

5234 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos       8.556.159,62  6,70% 

5235 Equipamentos de Processamentos de Dados     24.849.085,29  19,46% 

5236 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório            18.708,91  0,01% 

5238 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina          178.567,59  0,14% 

5239 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos       1.909.944,23  1,50% 

5240 Máquinas, Equipamentos, Utensílios Agrícolas/Agropecuário e Rodoviário          700.654,60  0,55% 

5242 Mobiliário em Geral     21.287.762,02  16,67% 

5248 Veículos Diversos            99.075,00  0,08% 

5251 Peças Não Incorporáveis a Imóveis            31.413,00  0,02% 

5252 Veículos de Tração Mecânica     14.479.417,34  11,34% 

TOTAL   127.664.164,12  

 Fonte: Relatório Gerencial de Bens – SIPAC, UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


