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1. Resumo 

O objetivo principal deste estudo é evidenciar qual o impacto que a 

reavaliação dos ativos imobilizados, classificados como veículos, poderá causar no 

patrimônio do Município de Holambra. Para atingir o objetivo proposto será feito um 

estudo de caso e pesquisa qualitativa, com a coleta de dados pelo portal da 

transparência da cidade, a fim de obter-se o valor dos ativos para posterior avaliação 

através da implementação da IPSAS 17. 

 

2.  Introdução 

O setor público no Brasil vem passando por profundas transformações, 

decorrentes das mudanças nas normas, da responsabilização dos gestores e da 

necessidade de adequação e melhor evidenciação das informações contábeis. 

Inicialmente com foco nos orçamentos, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

objeto desta pesquisa, teve como marco histórico a Lei n° 4.320/1964, a qual 

estabelece regras voltadas ao controle das finanças e dos orçamentos. Anos depois 

com a instituição da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101/2000, 

passou-se a tratar da responsabilidade na gestão fiscal, exigindo-se maior 

responsabilidade dos gestores no uso dos recursos públicos, o cumprimento de 

metas e a transparência. 

No contexto de globalização e internacionalização, vivenciadas atualmente, 

fez-se necessário promover adequações e procedimentos mais padronizados à 

contabilidade aplicada ao setor público, de forma a atender, as novas demandas do 

setor, com uma maior compreensibilidade e comparabilidade das informações 

produzidas pelos agentes públicos. Para atender essa demanda, em 2008 iniciou-se 

a adaptação do processo de convergência com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), baseadas nas International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS), com destaque para a NBC T 16.10 

que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos agentes públicos para a 

avaliação, reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos. 

Com a implantação das Normas Internacionais no País, a contabilidade do 

setor público, deixa de ter o seu foco nos orçamentos e nas finanças públicas e 

passa a se revestir de um caráter essencialmente patrimonial, que é de fato o 

objetivo da contabilidade. 



O International Public Sector Accounting Standard Board desenvolveu a 

IPSAS 17 revisada como resposta do projeto do IASB de Melhoria aos Padrões 

Internacionais de Contabilidade e é sua política própria à convergência dos padrões 

contábeis internacionais de contabilidade dos setores privado e público na medida 

apropriada. Sendo que a mesma tem por objetivo regulamentar o tratamento contábil 

para os ativos imobilizados, de forma que os usuários possam reconhecer a 

informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem 

como suas variações.(Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público, 

2010). 

Entretanto, essa padronização para uma possível correção de uma distorção 

histórica na área contábil do setor público gera um impacto sobre o patrimônio ainda 

não conhecido pelos diversos órgãos, pois ainda nos dias de hoje por não haver a 

obrigatoriedade da aplicação das normas não há um resultado concreto sobre a sua 

aplicação.  

 

3. Objetivo 

O objetivo da presente pesquisa será evidenciar qual o impacto que a 

reavaliação dos ativos imobilizados poderá causar no Patrimônio do Município de 

Holambra/SP, após a implantação da IPSAS 17. 

 

4. Metodologia 

 Para a realização do estudo de caso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

e de levantamento de dados, que permitiu a criação de uma fundamentação teórica 

necessária ao entendimento da análise, uma vez que possui a finalidade de avaliar 

quais serão os resultados obtidos através da aplicação da NBCASP baseando-se 

nas IPSAS. Quanto à abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa (BEUREN, 2006). 

Os principais materiais que serão utilizados são: balanço patrimonial, 

relatórios analíticos de bens móveis, classificados como veículos, contendo 

informações dos valores de aquisição e depreciação acumuladas, além das notas 

explicativas, relativos ao período de 2016. 

Após o processo de captação das informações, será realizada a mensuração 

dos valores de mercado (ajuste ao valor presente), para posteriormente realizar-se a 

reavaliação dos mesmos, utilizando-se os procedimentos disciplinados na IPSAS 17 



e NBC T 16.10, com a adoção da redução ao valor recuperável (ajuste de 

impairment). 

 

5. Desenvolvimento 

Através do portal da transparência da cidade de Holambra, serão colhidos os 

dados referentes aos veículos constantes nas Demonstrações Contábeis do ano de 

2016, onde será feita a reavaliação dos mesmos, utilizando como referência de valor 

de mercado a tabela FIPE e posteriormente definir os impactos causados nas 

demonstrações utilizando o teste recuperabilidade (teste impairment). 

Desta maneira, pretende-se evidenciar o impacto causado no patrimônio dos 

órgãos públicos, com a aplicação dessas normas, orientado pela seguinte questão-

problema: “Qual o impacto que a reavaliação dos ativos imobilizados causará no 

Patrimônio do Município de Holambra, após a implantação da IPSAS 17?”. 

 

6. Resultados Preliminares 

Ainda não é possível apresentar os resultados da pesquisa, pois o 

levantamento de dados está em fase final de tabulação. A previsão do término da 

elaboração deste é 06/12/2017. 
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