
INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 001/2017/CGE  

 

 

Dispõe sobre orientações aos órgãos/entidades do Poder Executivo 

acerca dos procedimentos contábeis aplicáveis ao Ativo Imobilizado e 

Ativo Intangível. 

 

 

A CONTADORIA GERAL DO ESTADO, órgão central do Subsistema de Contabilidade do Estado 

de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos que visem à produção de 

informações úteis para a tomada de decisões e para a instrumentalização do controle social; 

CONSIDERANDO o processo de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público aos padrões das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 38.875, de 22 de novembro de 2012, que instituiu o 

Subsistema de Gestão de Patrimônio e Materiais, integrante do Sistema de Gestão Administrativa 

do Poder Executivo Estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 39.639, de 25 de julho de 2013, que instituiu  a 

obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de 

ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado nos casos que especifica; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 152, de 30 de dezembro de 2016, que disciplina os procedimentos 

de inventário de bens móveis e imóveis no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

 

RESOLVE:  

ORIENTAR os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional que compõem a estrutura 

do Poder Executivo do Estado, para a correta observância dos procedimentos relativos à 

contabilização do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível no tocante à Adoção inicial das normas de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público, bem como os procedimentos contábeis relativos ao 

reconhecimento, regularização dos saldos contábeis, mensuração, evidenciação, baixa e outros 

procedimentos aplicáveis ao Ativo Imobilizado, visando à padronização e unificação do Subsistema 

de Contabilidade do Estado de Pernambuco, estabelecendo as seguintes normas: 



 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Para fins desta instrução normativa entende-se por: 

I – Ativo Imobilizado: item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens 

ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 

para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens cuja utilização se dará por mais de um 

exercício; 

II – Ativo Intangível: ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela 

entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais;  

III – Bem Móvel: todo artigo, equipamento, peça, gênero, item ou conjunto passível de controle 

individual, de movimento próprio, ou de remoção por força alheia que, em razão do uso, não perde 

sua identidade física e autonomia de funcionamento e que não se consome, não se altera 

substancialmente pelo uso, e tenha durabilidade prevista superior a 02 (dois) anos;  

IV – Bem Imóvel: aquele de natureza permanente que não pode ser transportado de um lugar para 

outro sem alteração de sua individualidade e cuja remoção é impraticável ou provoca destruição, 

desmembramento, fratura, modificação ou dano em sua estrutura física; 

V – Custo do Ativo: montante gasto ou o valor necessário para adquirir um ativo na data da sua 

aquisição ou construção;  

VI – Avaliação Patrimonial: atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo, decorrentes 

de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a 

evidenciação dos atos e dos fatos administrativos; 

VII – Mensuração: ato de constatação de valor monetário para itens do ativo ou passivo, expresso 

no processo de evidenciação dos atos e fatos da administração, revelado mediante a aplicação de 

procedimentos técnicos suportados em análises tanto qualitativas quanto quantitativas;  

VIII – Valor de Aquisição: soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta 

ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso;  

IX – Valor Justo: preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 

transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 

data de mensuração;  

X – Reavaliação: adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, 

quando esse for superior ao valor líquido contábil;  



XI – Redução ao Valor Recuperável (impairment): redução nos benefícios econômicos futuros ou 

no potencial de serviços de um ativo, que reflete um declínio na sua utilidade além do 

reconhecimento sistemático por meio da depreciação; 

XII – Valor Bruto Contábil: valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, 

sem a dedução da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada; 

XIII – Valor Depreciável, Amortizável e Exaurível: valor original de um ativo deduzido do seu valor 

residual, quando possível ou necessária a sua determinação; 

XIV – Valor Residual: montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por 

um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação; 

XV – Valor Líquido Contábil: valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, 

deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada; 

XVI – Depreciação: redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação 

da natureza ou obsolescência; 

XVII – Amortização: redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer 

outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto 

sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado; 

XVIII – Exaustão: redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e 

outros recursos naturais esgotáveis; 

XIX – Vida Útil: período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de 

unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do 

ativo; 

XX – Ajustes de Exercícios Anteriores: são considerados os decorrentes de omissões e erros de 

registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, devendo ser 

reconhecidos à conta do patrimônio líquido e evidenciados em notas explicativas. 

 

CAPÍTULO II 

DO RECONHECIMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO  

 

Art. 2º O custo de item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e somente se: 

I – for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item 

fluirão para a entidade; e 

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

§ 1º O item do imobilizado que atenda aos critérios para reconhecimento como ativo deve ser 

mensurado pelo seu custo. 



§ 2º Quando o ativo é adquirido por meio de transação sem contraprestação, seu custo deve ser 

mensurado pelo valor justo na data da aquisição. 

 

CAPÍTULO III 

 DA ADOÇÃO DAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

 

Art. 3º Os órgãos deverão realizar ajustes para que o balanço patrimonial reflita a realidade dos 

seus elementos patrimoniais, conforme preconizam as normas de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 

§ 1º Para fins do reconhecimento inicial do Ativo Imobilizado, recomenda-se que seja adotado o 

valor justo. Essa opção é aplicável apenas e tão somente na adoção inicial, não sendo admitida 

revisão da opção em períodos subsequentes. 

§ 2º A adoção do valor justo tem o objetivo exclusivo de atribuir valor contábil ao bem em 

substituição ao valor contábil original de aquisição, sem, no entanto, implicar mudança da prática 

contábil de custo histórico como base de valor.  

§ 3º Deverá ser indicada a vida útil remanescente e o valor residual previsto a fim de estabelecer o 

valor depreciável e a nova taxa de depreciação na data de adoção inicial às Normas de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.  

Art. 4º Os efeitos dos procedimentos de adoção inicial das normas serão registrados como Ajuste 

de Exercícios Anteriores, subsequentemente, à medida que os bens, objeto de atribuição de novo 

valor, forem depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida do resultado. 

Parágrafo Único: A Portaria Conjunta SAD/SEFAZ nº 152/2016, em seu Capítulo VI – Da 

Regularização dos Saldos Contábeis, dispõe que para fins de regularização dos saldos contábeis 

dos bens móveis e imóveis e de atualização dos respectivos controles patrimoniais será utilizado o 

levantamento e avaliação dos bens normatizados na Portaria, a partir do exercício de 2017. 

Art. 5º Para fins de reconhecimento inicial dos bens móveis, o Relatório Consolidado de 

Inventário será considerado documento hábil para contabilização do ajuste inicial de bens móveis 

e deverá ser enviado à Setorial Contábil pela Setorial de Patrimônio após a conclusão do Inventário 

Anual de Bens Móveis. 

Art. 6º Para adoção inicial das normas de contabilidade aplicada ao Setor Público, o Setor de 

Patrimônio deverá enviar à Setorial Contábil a relação dos imóveis conforme modelo apresentado 

no anexo I desta Instrução Normativa. 

Art. 7º O reconhecimento inicial do valor do ativo intangível da entidade será realizado com base 

no laudo de avaliação, que será disciplinado por norma específica.  



CAPÍTULO IV 

DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA ADOÇÃO INICIAL DAS NORMAS DE 

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. 

 

Art. 8º Com base no saldo apresentado no Relatório Sintético de Inventário, deverá ser realizada 

uma análise do saldo contábil existente, a fim de verificar o tipo de ajuste que deverá ser realizado, 

devendo ser priorizada a reclassificação do saldo existente na conta Bens Móveis a Classificar até 

2013, através de nota de lançamento, utilizando o evento nº 570.141 – Transfere Saldo da Conta 

Bens Móveis a Classificar p/ Bens Móveis. 

Art. 9º Após a reclassificação, o saldo remanescente da conta Bens Móveis a Classificar até 2013, 

deverá ser desincorporado através do evento nº 570.786 – Patrimônio – Ajuste de Exercícios 

Anteriores – Desincorpora Saldo de Bens Móveis.  

Art. 10 Na hipótese de saldo insuficiente na conta Bens Móveis a Classificar até 2013, deverá ser 

realizada a incorporação do saldo necessário para o ajuste inicial do saldo contábil dos bens 

móveis, através de nota de lançamento, utilizando o evento nº 570.413 – Incorporação de Bens 

Móveis com Ajuste de Exercícios Anteriores 

Art. 11 Todos os imóveis deverão ser cadastrados no sistema e-fisco, onde será atribuído um 

código (IM) a fim de que seja registrado na contabilidade o saldo por imóvel. 

Art. 12 Previamente à realização do ajuste inicial de bens imóveis, orienta-se a realização de uma 

análise na conta 1.2.3.2.1.02.01 – Bens Imóveis – Obras em Andamento, a partir do exercício 

2014, a fim de discriminar o saldo existente por imóvel. 

Art. 13 A data de corte será a data do laudo de avaliação do bem imóvel emitido ou validado pela 

SAD.  

§ 1º. A parcela do saldo existente na conta 1.2.3.2.101.01- Bens Imóveis – Obras em Andamento 

correspondente aos bens que possuem laudo de avaliação deve ser reclassificada até a data de 

avaliação do imóvel para a conta 1.2.3.2.1.01.02 – Edificações em Geral, por meio de nota de 

lançamento, utilizando o evento 570.148 – Reclassificação de Bens Imóveis – Obras em 

Andamento.   

Art. 14 O saldo relativo a bens imóveis que não possuem laudo de avaliação emitido ou validado 

pela SAD deverão ser mantidos na conta Obras em Andamento até que o imóvel seja avaliado, 

salvo se for constatado que o lançamento contábil se trata de uma despesa com 

reforma/manutenção que não tenha agregado valor ao imóvel. 

Art. 15 O saldo da conta 1.2.3.2.1.98.00 – Bens Imóveis até 2013 deverá ser reclassificado de 

acordo com o respectivo código atribuído no sistema e-fisco a cada imóvel afetado à Unidade 



Gestora, de acordo com o valor apresentado no Mapa de Imóveis enviado pelo setor de patrimônio, 

de acordo com o anexo I desta Instrução Normativa. 

Art. 16 Terrenos e edifícios são ativos separáveis e serão contabilizados separadamente, mesmo 

quando adquiridos conjuntamente. 

§1º O lançamento para a reclassificação do valor relativo ao terreno, como também da edificação, 

deverá ser realizado através de uma nota de lançamento, utilizando o evento nº 570.147 – 

Reclassificação de Bens Imóveis até 2013. 

Art. 17 Na hipótese do saldo registrado na conta Bens Imóveis até 2013 ser insuficiente para o 

reconhecimento inicial dos bens móveis do órgão, deverá ser realizado, através de nota de 

lançamento, o registro de incorporação do saldo necessário através do evento nº 570.103 – 

Incorporação de Bens Imóveis com Ajuste de Exercícios Anteriores. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APÓS O RECONHECIMENTO INICIAL 

 

Art. 18 A partir do ajuste inicial do Ativo Imobilizado os novos registros contábeis decorrentes de 

reavaliações, depreciações e baixas, assim como das novas aquisições deverão estar de acordo 

com o relatório a ser encaminhado mensalmente pela Unidade Setorial de Patrimônio e Materiais 

à sua Unidade Setorial Contábil, até 03 (três) dias úteis do mês subsequente à data de 

recebimento/baixa do bem, conforme Portaria Conjunta SAD/SEFAZ nº 152/2016. 

Art. 19 Para cálculo dos encargos de depreciação, amortização e exaustão, deve ser adotado, 

preferencialmente, o método das quotas constantes.  

Art. 20 A depreciação começa quando o item estiver em condições de uso e não cessa quando o 

ativo se torna ocioso ou for retirado temporariamente de operação.  

§ 1º A depreciação será iniciada a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da colocação 

do bem em utilização. 

Art. 21 A depreciação, a amortização e a exaustão devem ser reconhecidas até que o valor líquido 

contábil do ativo seja igual ao valor residual.  

Parágrafo Único: Para a padronização do envio das informações relativas à depreciação, 

sugerimos a utilização do modelo constante no anexo II desta Instrução Normativa. 

Art. 22 Os lançamentos relativos ao registro da depreciação, amortização e exaustão acumulada 

de bens móveis e imóveis deverão ser realizados através de nota de lançamento, utilizando o 

evento respectivo para o tipo de registro. 

 



CAPÍTULO VI 

DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 

Art. 23 Entende-se por doação a transferência, por liberalidade e em caráter definitivo, de bens 

móveis de propriedade do Poder Executivo Estadual para terceiros, condicionada à aceitação pela 

Donatária. 

Parágrafo Único: As disposições relativas à doação de bens móveis estão disciplinadas na Portaria 

SAD nº 505, de 14 de fevereiro de 2017. 

Art. 24 O documento hábil para registro das doações realizadas ou recebidas é o Termo de 

Doação de Bens Móveis. 

 

CAPÍTULO VII 

 DA TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS 

Art. 25 Entende-se por transferência de bens móveis a movimentação de bens entre os órgãos da 

Administração Direta e é realizada através da assinatura de um Termo de Transferência de Bens 

Móveis, assinado pelo órgão que está realizando a transferência e pelo Órgão que está recebendo 

os bens. 

Art. 26 O valor constante no Termo de Transferência de Bens Móveis deverá ser o valor atualizado 

do bem, ou seja, pelo seu custo deduzida a depreciação acumulada. 

Art. 27 O Termo de Transferência de Bens Móveis, deverá ser encaminhado à Setorial Contábil 

pela Setorial de Patrimônio até o 3º dia útil do mês subsequente à data de realização da 

transferência.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 28 Os casos omissos a esta Instrução Normativa deverão ser tratados junto à Contadoria 

Geral do Estado. 

Art. 29 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Raimundo Nonato Farias 

Contador Geral do Estado 


