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INSTRUCAO NORMATIVA No 02/2014

DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS PARA
REAVALIAcAO, REDUc'AO AO VALOR
RECUPERA VEL,

DEPRECIAcAO

E

AMOR TIZA(AO DOS BENS MOVEIS DA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

0 Controlador Interno da Camara Municipal de Itapevi, no use de
suas atribuicoes conferidas pela Resolucao no 17/2013 de 03 de dezembro de
2013; corn base nos artigos 31, 70 e 74 da Constituicao Federal, no artigo 150 da
Constituicao do Estado, artigo 59 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e visando atender ao disposto nas Resolucoes do
Conselho Federal de Contabilidade no. 1.136/08 e 1.137/08, de 21/11/2008 — que
aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade T (NBCT) 16.9 e 16.10 — e na
Resolucao no 1.437/13 de 22/03/2013 — que altera a NBCT 16.10.

RESOLVE:

Art. 1° Os procedimentos de reavaliacao, reducao ao valor recuperavel,
depreciacao e amortizacao dos bens moveis sob a responsabilidade da Camara
Municipal de Itapevi obedecerao as normas estabelecidas nessa Instrucao
Normativa.
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Art. 2° Para fins desta Instruçäo Normativa entende-se como:
I - Imobilizado: conjunto de bens e direitos necessários a rnanutenção
das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangivel,
corn substância fisica;
H - IntangIvel: E urn ativo identificável sem substância fisica, isto é,
sem corpo fisico. Os ativos intangIveis são incorpOreos representados por direitos
de uso de urn bern ou direitos associados a uma organizaçao;
III - Amortizacão: a reducão do valor aplicado na aquisição de direitos
de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangIveis, corn existéncia ou
exercIcio de duracao limitada, ou cujo objeto sejarn bens de utilizaçao por prazo
legal ou contratualmente lirnitado;
IV - Depreciacao: a reducão do valor dos bens tangIveis pelo desgaste
ou perda de utilidade por uso, açAo da natureza ou obsolescência;
V - Valor residual: o rnontante liquido que, corn razoável seguranca, se
espera obter por urn ativo no firn de sua vida ñtil econôrnica, deduzidos os gastos
esperados para sua alienacao;
VI - Vida ütil econômica: o periodo de tempo definido ou estirnado
tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de beneficios futuros de urn
ativo;
VII - Reavaliaçäo: a adocão do valor de mercado ou de consenso entre
as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor lIquido contábil;
VIII - Reducâo ao valor recuperável (impairment): é a reducao nos
beneficios econôrnicos futuros ou no potencial de servicos de urn ativo que
reflete o declInio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemãtico por meio
da depreciaçao;
IX - Valor reavaliado: o valor apurado apOs a ReavaliacAo ou
Impairment, aplicando a formula constante no Anexo IV.
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Art. 3° Os bens móveis adquiridos, incorporados e/ou em condiçOes de
uso a partir de janeiro de 2013 serão depreciados ou amortizados de acordo corn
os prazos de vida ütil e taxas de depreciacAo e amortizacão previstas no Anexo I,
dispensando-se a prévia reavaliacão.

Parágrafo Unico - A depreeiacao e a amortizacão dos ativos devem
iniciar quando os bens estiverern em condiçOes de uso.

Art. 4° Os bens mOveis adquiridos, incorporados e/ou em condiçOes de
uso anteriormente a 1° de janeiro de 2013 serAo primeiramente reavaliados corn
base nos critérios constantes do Art. 80 e posteriormente depreciados ou
arnortizados de acordo corn os prazos de vida Util a que se refere o Art. 30 desta
Instruçâo Normativa.

§ 1° - Os bens mOveis recebidos por doaçAo bern como os localizados
por ocasião do inventário e que estejam sem identificação patrimonial, serào
avaliados e incorporados ao patrimônio, aplicando-se os critérios do Art. 80 desta
Instrução Normativa, iniciando-se a depreciaçao ou amortização a partir do seu
registro no sistema de patrimônio.
§ 2° - A reavaliação dos bens mOveis poderá ser executada por totes,
quando se tratar de bens similares, corn vida ütil idêntica e utilizada em
condiçOes semeihantes, desde que os bens que compOem este lote tenharn sido
postos em operação corn diferenca de no máximo 30 (trinta) dias.

Art. 5° Para os bens reavaliados, a depreciaçao ou a arnortização devem
ser calculadas e registradas sobre o valor reavaliado, tendo início a partir da data
do respectivo parecer da Cornissão de Reavaliação Financeira de Bens
Patrimoniais, observando-se tarnbém os critérios estabelecidos no art. 80 desta
Instrução.
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Art. 6° A depreciaçäo e a amortizaçäo devern ser reconhecidas ate que 0

valor lIq uido contábil do ativo seja igual ao seu valor residual.

Parãgrafo Unico - Fica estipulado corno valor residual o percentual de

10% do valor do bern.

Art. 7° Não estão sujeitos ao regime de depreciacão:
I - bens mOveis de natureza cultural, tais como obras de artes,
antiguidades, documentos, hens corn interesse histOrico, bens integrados em
coleçOes, entre outros;
II - bens de uso comum que absorverarn ou absorvem recursos püblicos.
considerados tecnicamente, de vida 6fil indeterrninada:
III - terrenos rurais e urbanos.

Art. 8° A reava1iaço e a reduçao ao valor recuperável devem estirnar a
vida ütil econômica dos bens mOveis adquiridos em exercIcios anteriores e/ou
reavaliados, e sero feitas por meio de parecer da Comissâo de Reavaliaçäo
Financeira de Bens Patrimoniais - conforme modelo constante no Anexo II corn base nos seguintes parâmetros e Indices:
I - valor de referência de mercado, ou de reposicão;
II - estado fisico do bern, de acordo corn o disposto no Anexo III desta
Instruçâo Normativa;
III - capacidade de geração de beneficios futuros, em anos;
IV - obsolescência tecnolOgica, em anos;
V - desgaste fIsico decorrente de fatores operacionais ou não
operacionais.

Parágrafo ünico - Em caráter excepcional, e formalmente justificado,
poderao ser utilizados parâmetros de vida ütil e valores residuais diferenciados
4
Rua Arnaldo Cordeiro das Neves, 80 - VIla Nova Itapevi - SP - CEP: 06694-090
Fone: (11) 4141-4472 - wwwcamaraitapevi.sp•gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de São Paulo -

CAMA MUNICIPAL

Controladoria Interna
Li
quando se tratar de bens singulares que possuarn caracterIsticas de uso
peculiares.

Art. 9° Os procedimentos de reavaliaçâo ficam facultados para os bens
que, por ocasio da vistoria, atenderem a, pelo menos, urn dos requisitos a seguir:
I - capacidade de vida ütil inferior a 02 anos;
II - inservIveis por ocasião de excedência, obsolescência ou
irrecuperabilidade.

Parágrafo ñnico - Os bens que ao final de sua vida Util estimada não
forern baixados deverAo ser reavaliados na forma prevista no Art. 8° desta
Instruçao Normativa, reiniciando-se novo ciclo para depreciacao ou amortizacão.
Art. 100 A reavaliação e a reducäo ao valor recuperável deverAo ser
realizadas a cada 4 (quatro) anos, de modo a manter o patrimônio avaliado a
valor justo, cuja referência é o valor de mercado, obedecendo os critérios
mencionados no Art. 8° desta Instrucao Normativa.

§

10

- A reavaliação poderá ocorrer em prazo distinto do previsto no

caput, em caráter excepcional, nas seguintes situacOes:
I - para os hens móveis cujos valores de mercado variarem
significativamente em relação aos valores anteriormente registrados, a
reavaliacão ocorrerá anualmente;
II - para

Os

bens móveis que ainda estão em condicOes de uso, a

reavaliaçao ocorrerá ao final do perIodo de vida fltil do bern, estimando-se sua
vida ütil remanescente;
III - para os bens recebidos por doacão ou transferência, a reavaliaçao
ocorrerá concornitantemente a incorporacão ao patrimônio, observando-se o
disposto no Art. 41 desta Instrução Normativa.
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§ 20 - Os relatórios contendo reavaliaçao, redução ao valor recuperável,
depreciaco e amortizacäo dos bens patrimoniais devero ser encaminhados a
Coordenadoria de Financas e Contabilidade ate o 20 dia ütil do més seguinte ao
de referência, corn as informaçöes constantes do Anexo V.

Art. 11 A primeira reavaliacao ou reduço ao valor recuperável dos bens
móveis sera feita ate o final do exercIcio de 2014.

Art. 12 Esta Instrucao Nonnativa entra em vigor na data de sua
publicacão.

Controladoria Intema da Câmara Municipal de Itapevi
13 de outubro de 2014.
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