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RESUMO 

 

Diante das mudanças na normatização e a necessidade de informações para o 
usuário da informação contábil pública este estudo teve como objetivo analisar a 
evolução na evidenciação da depreciação durante os exercícios de 2015 a 2019 nos 
municípios do Estado do Paraná para identificar se estão em conformidade com a 
legislação vigente. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quali-
quantitativa, realizada por meio de coleta de dados no site do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCEPR). Ao analisar a evidenciação da depreciação, os resultados 
obtidos demonstram que menos de um terço dos municípios paranaenses evidenciam 
a depreciação e aos que evidenciam não os fazem segundo os preceitos legais. O 
estudo contribui academicamente para evidenciar a conformidade dos valores dos 
bens imobilizados nos municípios paranaenses com as mudanças recentes na 
normatização que regula o reconhecimento e registro da depreciação dos bens 
públicos municipais.  

Palavras-chave: Contabilidade Pública. Evidenciação. Depreciação. Municípios 
Paranaenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the changes in regulation and the need for information for the user of public 
accounting information, this study aimed to analyze the evolution in the disclosure of 
depreciation during the years 2015 to 2019 in the municipalities of the State of Paraná 
to identify whether they are in compliance with the current legislation. This is a 
descriptive research with a quali-quantitative approach, carried out through data 
collection on the website of the Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR). 
When analyzing the disclosure of depreciation, the results obtained show that less than 
a third of the municipalities in Paraná show the depreciation and those who show it do 
not do it according to the legal precepts. The study contributes academically to 
evidence the conformity of the values of immobilized assets in the municipalities of 
Paraná with the recent changes in the regulation that regulates the recognition and 
registration of the depreciation of municipal public assets. 

Keywords: Public Accounting. Disclosure. Depreciation. Municipalities of Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema e Problema 

Até meados de 2008, não havia normatização para a depreciação dos bens do 

ativo imobilizado na contabilidade governamental. As práticas contábeis executadas 

no setor público, ao longo dos anos, levaram a não adoção desse procedimento em 

razão da contabilidade pública estar voltada para um enfoque orçamentário (SANTOS, 

2013). 

 A fim de modernizar o controle do patrimônio público para se alinhar as práticas 

internacionais, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 2008 publicou as 

primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 

De modo geral, tais normas objetivam a harmonização dos critérios de 

reconhecimento de receitas e despesas, a avaliação de ativos e passivos e, também, 

a forma de evidenciação da apuração das variações patrimoniais, da situação 

financeira e das mutações do patrimônio líquido (LOPES Et al, 2014). 

 Nesta perspectiva de evidenciação da realidade econômica dos entes públicos, 

importante avanço é dado pela NBC T 16.9, aprovada pela resolução CFC nº 

1.136/08, a qual estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da 

depreciação, da amortização e da exaustão (GRACILIANO e FIALHO, 2013; 

SANTOS, 2013). Para Azevedo Et al. (2009, p.127), a referida norma tem a finalidade 

de “assegurar a adequada evidenciação do patrimônio público”. 

 A NBC T 16.9 estabelece a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação 

no setor público, devendo ocorrer até que o valor contábil do ativo se iguale ao seu 

valor residual. O valor depreciado, apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas 

variações patrimoniais do exercício durante a vida útil econômica do bem 

(GRACILIANO e FIALHO, 2013). 

 Segundo Fialho et al (2013), a problemática da depreciação na contabilidade 

pública vai além de cumprir os aspectos legais e formais, ou seja, para que as 

informações possam aumentar a eficiência dos recursos aplicados no setor público, 

possam permitir maior transparência das informações e padronizar a evidenciação do 

patrimônio público. 
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Diante da mudança na normatização e a necessidade de informação para o 

usuário da informação contábil pública, tem-se como problema de pesquisa a seguinte 

questão: Os municípios do Estado do Paraná, estão contabilizando e evidenciando 

adequadamente a depreciação do seu ativo imobilizado? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Analisar a evolução na evidenciação, nos exercícios de 2015 a 2019, da 

contabilização da depreciação do ativo imobilizado dos municípios do Estado do 

Paraná para identificar se estão em conformidade com a legislação vigente. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 a) Analisar os aspectos legais e contábeis que norteiam a evidenciação da 

depreciação do ativo imobilizado no Estado do Paraná; 

 b) fazer a coleta dos valores do imobilizado e da depreciação dos municípios 

do Paraná, nos exercícios de 2015 a 2019; 

 c) examinar a evolução da contabilização da depreciação de acordo com as 

normas legais e contábeis. 

 

1.3 Justificativa 

Assim, considerando as mudanças na legislação da contabilidade pública, no 

que concerne aos registros das despesas com depreciação, amortização e exaustão, 

faz-se necessário a pesquisa, para verificar a aderência e conformidade dos 

municípios do Estado do Paraná aos procedimentos de depreciação indicados pela 

NBCASP publicadas em 21 de novembro de 2008. 
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De forma prática, o estudo servirá para evidenciar a conformidade dos valores 

reais dos bens e os valores evidenciados na contabilidade, assim sendo, demostrar 

se está tendo ou não uma depreciação acelerada ou lenta em comparação ao valor 

real dos bens.  

Já na perspectiva teórica, comparar se os municípios do Estado do Paraná 

estão em concordância com as mudanças recentes na depreciação. Conforme Viana 

et al. (2014) existe a necessidade de evidenciação de accountability para que as 

informações sejam mais precisas para o usuário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesse capitulo são apresentadas as principais leis e normatizações sobre a 

contabilidade pública. Também são apresentadas as formas de depreciação vigentes 

e os estudos precedentes ao tema. 

 

2.1 Legislação e Normas que Impactam na Depreciação de Bens Públicos 

 A normatização da contabilidade pública é dada pela lei 4.320/64, cujo próprio 

conteúdo e aplicação foi sendo modificado ao longo dos anos. 

 A lei 4.320/64 representou um marco para a administração pública ao 

estabelecer normas de direito financeiro para todos os entes da federação, ela tem 

grande importância no que diz respeito a definição de procedimentos específicos para 

a contabilidade das entidades do setor público. 

 Em seu artigo 83, a lei aponta que “A contabilidade evidenciará perante a 

fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 

efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados” 

 A citação à depreciação no art. 108, § 2º, que estabelece que “As previsões 

para depreciação foram computadas para efeito de apuração de saldo líquido das 

mencionadas entidades” 

 Com o advento das normas internacionais, no Brasil foram publicadas as 

NBCASP, que foram objeto de estudo na próxima seção. 

2.1.1 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público  

 Com o advento das normas internacionais de contabilidade, tendo em vista a 

padronização a nível mundial das demonstrações e evidenciações contábeis, no Brasil 

houve um movimento de adequação às normas internacionais tanto na contabilidade 

pública quanto na privada. 

 Segundo Castro (2016) a NBCASP surgiu após a criação do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio da Resolução CFC nº 1.055/2005. 
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Porém, apesar deste Comitê ser composto por representantes de diversas 

instituições, suas primeiras normas começaram a surgir em 2007, inicialmente para 

as entidades privadas e em 2008, para o setor público. As NBCASP são de 

competência do CPC e consistem em onze normas já publicadas 

Martins et al. (2016) aponta que a norma inseriu novos procedimentos 

contábeis patrimoniais, visando o reconhecimento, mensuração, evidenciação e 

controle do patrimônio, que até o momento não eram adotados por parte dos entes 

públicos.  

A NBCASP trata-se do conjunto de normas que definem a nova contabilidade 

pública, ela acrescenta novos procedimentos contábeis, com enfoque patrimonial, 

para os entes públicos. Ela é constituída das NBCTs de 16.1 a 16.11. 

 

As Resoluções CFC n.º 1.128 a 1.137, todas de 21 de novembro de 2008, a 

Resolução CFC n.º 1.366/11 e a Resolução CFC n.º 1.268/09 aprovaram o atual 

conjunto das NBCASP em vigor – NBC T 16 – e tratam de “Aspectos Contábeis 

Específicos da Gestão Governamental”. Dentre as onze NBCASP, encontra-se a NBC 

T 16.9, que trata da depreciação, amortização e exaustão sendo aprovada 

especificamente pela CFC nº 1.136 de 2008. 

Com as novas normas o patrimônio passa a ser visto como objeto de estudo 

da contabilidade enquanto ciência, onde, até pouco tempo, esse espaço era ocupado 

Fonte – NBCASP (2012) 

Tabela 1 – NBCTs 
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apenas pelo orçamento (LOPES et al, 2014). Vale salientar que a prestação de contas, 

bem como o acompanhamento da adequação às NBCASP nos Municípios é feita pelo 

Tribunal de Contas dos Estados (TCE), órgão encarregado pela fiscalização do uso 

do dinheiro público. 

As NBCASP visam auxiliar o processo de elaboração e execução do 

orçamento, além de resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o 

patrimônio. Com isso a contabilidade poderá atender a demanda de informações 

requeridas por seus usuários (Castro, 2016) 

Destaca-se que, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

determina que todas as informações relacionadas às movimentações ocorridas no 

ativo imobilizado (aquisições, baixas, depreciação, entre outros) devem estar contidas 

em notas explicativas constantes no Balanço Geral do Estado. 

Tendo em vista as mudanças na contabilidade pública, fica evidente a 

necessidade de aprofundamento de estudos, principalmente na área da depreciação. 

 

2.1.2 Norma NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão 

 A norma NBC T 16.9 (NBCASP 2012) estabelece critérios e procedimentos 

para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão, estando 

dividida entre: definições; critérios de mensuração e reconhecimento; métodos de 

depreciação, amortização e exaustão; e divulgação da depreciação, da amortização 

e de exaustão. 

  A norma define como: 

Amortização: a 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. 

Depreciação: a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

Exaustão: a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos 
minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis. 

A norma estabelece também quando um bem não precisa ser depreciado, que 

são os seguintes itens: 
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(a) bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, 
antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens 

integrados em coleções, entre outros;  

(b) bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos 
públicos, considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada; 

(c) animais que se destinam à exposição e à preservação; 

(d) terrenos rurais e urbanos. 

Referente aos métodos de cálculo da depreciação ela diz que, sem prejuízo da 

utilização de outros métodos de cálculo dos encargos de depreciação, podem ser 

adotados: 

a) Método Linear ou das quotas constantes 

 Consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil 

estimado para o bem. 

 Exemplo: Suponhamos que o tempo de vida útil de um bem seja estimado em 

5 anos nesse caso a taxa de depreciação anual será de 20%. 

100% / tempo de vida útil = taxa de depreciação 

100% / 5 = 20% 

b) Método da soma dos Algarismos dos Anos ou das somas dos dígitos 

 Este método permite estipular taxas variáveis, durante o tempo de vida útil do 

bem, adotando-se o seguinte critério: Os algarismos que formam o tempo de vida útil 

do bem são somados, deste modo, obtém o denominador da fração que determinará 

o valor a depreciação de cada período. 

 Exemplo: Supondo que a vida útil de um bem seja 4 anos, a depreciação será 

calculada da seguinte forma: 1+2+3+4=10 

 O número 10 será o denominador da fração que determinará a taxa de 

depreciação para cada ano. Nesse caso é possível utilizar taxas crescentes ou 

decrescentes. 

Taxas crescentes                                  Taxas decrescentes 

1º ano = 1/10                                         1º ano = 4/10 

2º ano = 2/10                                         2º ano = 3/10 

3º ano = 3/10                                         3º ano = 2/10 

4º ano = 4/10                                         4º ano = 1/10 

c) Método das Unidades Produzidas 
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 Consiste em estipular a taxa de depreciação, com base no número de unidades 

produzidas pelo bem no período. Para calcular a taxa de depreciação primeiramente 

estima-se a quantidade que o bem produzirá durante a vida útil, sendo assim a taxa 

será proporcional ao número de quantidades produzidas no período. 

 Por fim, esta norma estabelece que as demonstrações contábeis devam 

divulgar, para cada classe de imobilizado, entre outros: o método utilizado; a vida útil 

econômica; a taxa utilizada; o valor contábil bruto e a depreciação, a amortização e a 

exaustão em notas explicativas. 

 Cabe salientar que, apesar da legislação e normativas disponibilizarem 

métodos de depreciação, nem sempre a depreciação real é evidenciada corretamente 

por tais métodos. 

 Isso ocorre porque as reais taxas de depreciação podem variar por diversos 

motivos, tais como uso intenso, condições climáticas ou até mesmo pela forma de uso 

dos imobilizados que pode ser acelerada ou fora dos padrões normais de manutenção 

do bem. 

 De acordo com Arruda (2009), a NBC T 16.9: compõe os critérios e 

procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão.  A 

norma também estabelece a necessidade de abordagem aos seguintes aspectos:  

obrigatoriedade do seu reconhecimento; valor da parcela que deve ser reconhecida 

como variação passiva independente da execução orçamentária; circunstâncias que 

podem influenciar seu registro. 

 Ribeiro (2012) define depreciação como “a diminuição parcelada de valor que 

sofrem os bens de uso da empresa, em decorrência do desgaste pelo uso, da ação 

da natureza ou obsolescência”. 

 Segundo a Secretaria da Receita Federal – SRF, ainda não há taxas definidas 

para o cálculo da vida útil dos bens públicos. Contudo, a orientação que consta no 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é de que as instituições podem 

utilizar a instrução normativa nº 162/98 da SRF, a qual estabelece o prazo de vida útil 

dos bens e a taxa de suas depreciações. De acordo com a referida instrução, o tempo 

máximo de vida útil de um bem é convencionado em 25 anos, sendo que sua taxa de 

depreciação anual equivale a 4%. 



 

 

14 

2.2 Estudos Precedentes 

Entre as pesquisas anteriores, destaca-se o estudo realizado por Santos 

(2013), no qual buscou mostrar como o Governo do Estado de Santa Catarina está 

organizado para o registro e controle da depreciação do imobilizado, após a edição 

da NBC T 16.9, e constatou que o Estado ainda se organiza através do trabalho 

conjunto dos órgãos centrais por meio da Diretoria de Gestão Patrimonial e Diretoria 

de Contabilidade Geral para execução da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

16.9. 

Já o estudo de Moreira, et al. (2015), por sua vez, investigou o estágio de 

efetividade da convergência concernente ao Imobilizado e Intangível no âmbito das 

universidades federais brasileiras, resultando um grau médio de convergência, ficando 

em 51,1% e concluíram que, embora as universidades reconheçam os benefícios 

advindos com a convergência, elas ainda não conseguiram convergir na medida do 

que prevê a legislação vigente. 

Também Farias, et al. (2012), verificou os procedimentos e normatizações 

contábeis relacionadas a avaliação, mensuração e depreciação de ativos pelas 

Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras, e descobriu que de acordo com 

as respostas fornecidas pelas instituições pesquisadas, existem vários assuntos 

dispostos nas normas vigentes desde 2010 e que após quase dois anos, até agosto 

de 2012, em sua maioria, ainda não estão em prática. 

Viana et al. (2014), investigou as medidas precedentes à implantação da 

depreciação em uma Instituição Federal de Ensino Superior, com vistas a explicitar os 

possíveis entraves com relação a aplicação das NBCASP e constatou que a instituição 

pesquisada ainda não realiza os procedimentos de depreciação, devido às 

necessidades de reestruturação do sistema patrimonial, que precisa ser aperfeiçoado 

para o fornecimento de informações mais precisas, sendo esse motivo apontado como 

o principal entrave. 

A pesquisa de Tedros et al. (2015), teve o intuito de identificar os desafios e 

perspectivas do reconhecimento da depreciação no patrimônio da Universidade 

Estadual do Espirito Santo (UFES), seus resultados mostram que a universidade não 

evidenciava em suas demonstrações a depreciação dos bens da conta imobilizado, 
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após trazer os mesmos a uma base monetária confiável e realizada a depreciação, 

constatou, uma diminuição do valor do bens móveis de 28,35% ao final de 2010 e 

chegando a 40,91 em 2013. 

Já o estudo de Graciliano e Fialho (2013), analisou a contribuição do registro 

da depreciação na contabilidade governamental para a transparência das informações 

na gestão pública, é observado que a administração pública não praticava os 

procedimentos para preservar o valor original adequado dos ativos; com relação a 

transparência das contas públicas, houve algumas limitações, pois, as informações 

prestadas pela gestão pública visavam atender exclusivamente à legislação, 

demonstrando falta de preocupação com os interesses e necessidades dos usuários. 

Na esfera da Federação do Brasil o estudo de Macêdo, Klann (2014), buscou 

descrever a aderência às NBCASP,  diante do cenário observado na pesquisa, 

concluíram que os entes públicos federativos brasileiros, mesmo depois de inúmeras 

protelações quanto à obrigatoriedade das Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor 

Público, ainda têm um longo caminho a trilhar no que compete à divulgação das novas 

demonstrações e contas em consonância com as IPSAS, afastando o Brasil do ideário 

de uma melhor imagem junto ao cenário internacional, pelo menos enquanto não tiver 

uma Contabilidade Pública que segue os preceitos internacionais. 

Em concordância com o estudo anterior, Lopes et al. (2014), buscou analisar 

se as capitais dos estados brasileiros estão se adequando às novas NBCASP, no que 

tange a depreciação, exaustão e amortização, verificando assim, que a maior parte 

das capitais dos estados brasileiros, totalizando 14 capitais, não fazem a 

evidenciação, sendo que as 13 capitais que divulgam, não fazem informações 

analíticas, já que divulgam os valores em conta única, não destacando os dados 

referentes a depreciação, exaustão e amortização separadamente. 

É observado que na maior parte dos estudos anteriores que os órgãos públicos 

analisados não realizam a devida evidenciação em suas demonstrações, constatando 

entre os estudos vários motivos limitantes, como devido às necessidades de 

reestruturação do sistema patrimonial e de as informações prestadas pela gestão 

pública visar atender exclusivamente à legislação. Apenas no estudo de Moreira, et 

al. (2015), a efetividade da convergência passa dos 50% tendo o resultado mais 

divergente entre os estudos analisados. 
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Independente se houve a evidenciação da depreciação ou não, em todos os 

estudos foi notado a falta de informações analíticas, ou seja, os valores que foram 

divulgados eram em contas únicas, não havendo dados destacados referente a 

depreciação, exaustão e amortização separadamente, e não encontrando notas 

explicativas sobre a depreciação para constatar métodos e alíquotas utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Enquadramento Metodológico 

O método adotado para esta pesquisa foi classificado como levantamento de 

dados. A definição apresentada por Gil (2007) para tal método diz que busca reunir 

informações relacionados a um grupo significativo, e posteriormente, proceder a 

análise quantitativa, a fim de obterem-se as conclusões relacionadas diretamente aos 

dados coletados. Tal classificação se enquadra no âmbito da presente pesquisa, uma 

vez que, buscou reunir informações detalhadas acerca dos valores evidenciados nos 

demonstrativos contábeis dos municípios pertencentes ao Estado do Paraná nos 

exercícios de 2015 a 2019.   

Neste sentido e em consideração aos procedimentos de coleta da informação 

adotados, a presente pesquisa se classifica como documental. Pelo uso de 

informações inerentes a itens específicos relacionados aos valores sobre depreciação 

divulgadas no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR).  

No tocante ao objetivo geral, esta pesquisa é classificada como descritiva, visto 

que se restringe a analisar dados pré-existentes, nos quais não há interferência por 

parte do pesquisador. Ressalta-se que o mesmo modelo foi adotado por Viana et al. 

(2017) ao promover análises acerca da depreciação nos órgãos da Administração 

Pública do Estado do Amazonas. O mesmo cita que a pesquisa descritiva faz uso da 

observação, categorização e interpretação de dados, sem, no entanto, interferir nos 

mesmos, fato caracterizado quando se expõe que as informações utilizadas para a 

presente pesquisa se referem aos valores mensurados e evidenciados nas 

demonstrações contábeis dos municípios do Estado do Paraná nos exercícios de 

2015 a 2019, em que não existe hipótese de alteração. 

Por fim, cabe salientar que a pesquisa pode ser classificada como qualitativa 

ou quantitativa. A pesquisa qualitativa tem o papel de descrever as características, 

analisar e interpretar de maneira mais aprofundada os aspectos pesquisados, 

enquanto a pesquisa quantitativa, segundo Richardson et al. (1999), caracteriza-se 

pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta da informação, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Porém, ao se promover 
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uma análise acerca do presente objeto de estudo, bem como sobre as variáveis 

pesquisadas, chega-se à conclusão que esta pesquisa se classifica como quali-

quantitativa, uma vez que será analisado há qualidade das informações referente à 

depreciação e também o uso de valores e percentuais para o tratamento dos dados 

coletados, mesmo que não haja aplicação de métodos estatísticos avançados.  

3.2 Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolver do trabalho, primeiro foi realizada a revisão da literatura 

especializada com pesquisas no Google Acadêmico com as palavras chave 

“depreciação, contabilidade pública e NBCASP”. Na pesquisa inicial, retornaram 615 

respostas, todas foram analisadas inicialmente para verificar a adequação ao trabalho 

pelo seu título. Foram selecionados apenas 25 trabalhos 

Após, foram analisados os resumos desses 25 trabalhos restando 15 que foram 

utilizados para elaboração da revisão da literatura do capitulo 2 quanto para 

cotejamento de dados no capitulo 4. 

Foram coletados os valores referentes ao imobilizado e a depreciação nos seus 

respectivos balanços patrimoniais e as demonstrações das variações patrimoniais, 

dos municípios do Estado do Paraná referente ao período de 2015 a 2019, no site do 

TCEPR na "aba" referente ao controle social, onde é disponibilizado o link para as 

demonstrações contábeis a partir de 2013.  

Esse procedimento centralizado no TCEPR foi adotado em virtude da 

despadronização dos sites oficiais de cada município, sendo que a dificuldade de 

acesso, resultaria uma tabulação de dados e análise muito despadronizada. 

Logo após, foi realizada a análise dos aspectos legais e contábeis que norteiam 

a evidenciação da depreciação do ativo imobilizado dos municípios paranaenses. Em 

sequência, foi realizado o tratamento dos dados coletados, onde foram tabulados, 

organizados e consolidados por meio do uso de uma planilha Microsoft Excel®.  

A análise dos dados foi realizada de forma horizontal, ou seja, ano a ano, de 

forma que cada município com dados disponíveis foi confrontado com a NBC T 16.9 

para comparar se estavam em conformidade com a mensuração, ou seja se estavam 
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publicados, quanto em relação aos valores evidenciados em relação aos percentuais 

descritos na normativa.  

Posterior a isso, foram elaborados gráficos, também com o uso do Microsoft 

Excel® que objetivam demonstrar mais facilmente a evolução da evidenciação da 

depreciação dos municípios paranaenses nos dos exercícios de 2015 a 2019. 

Cabe ressaltar que, todos os municípios mensurados na pesquisa possuem 

seus dados públicos, o que é por definição uma obrigação de um dos princípios da 

gestão pública – o da publicidade. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Em Concordância aos procedimentos descritos na seção anterior, a análise 

proposta por esta pesquisa buscou averiguar a evolução da despesa com depreciação 

evidenciada nas demonstrações contábeis nos anos de 2015 a 2019 bem como sua 

devida mensuração. 

 Primeiramente, é necessária que se faça uma explicação prévia relacionada 

aos municípios analisadas, visto que o universo da pesquisa e amostra abrangem 

todos os municípios paranaenses, mas destaca-se que na maioria dos municípios não 

houve a evidenciação da depreciação. 

  O Gráfico 01 apresenta um comparativo inicial sobre a quantidade de 

municípios que efetivamente realizaram a evidenciação da depreciação em seus 

demonstrativos contábeis em comparação às que não fizeram. 

 

Gráfico 1: Comparativo de municípios que evidenciaram ou não depreciação 

 

 No Gráfico 01 é possível observar que todos os 399 municípios enviaram suas 

demonstrações ao TCEPR, mas apenas uma pequena parcela evidenciou a 

depreciação em seus balanços. 

Observa-se um grande déficit de informações referentes a variações 

patrimoniais diminutivas ocasionadas pela depreciação que esteve presente nos cinco 

exercícios analisados, apesar das exigências contidas na NBC T 16.9 e demais 

legislações. No ano de 2015 aproximadamente 88,97% (355 órgãos) dos municípios 

não evidenciaram a depreciação em seus demonstrativos. Respectivamente, nos 
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exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 esse número correspondeu a 

aproximadamente 88,72% (354 órgãos), 85,71% (342 órgãos), 85,46% (341 órgãos) 

e 81,45% (325 órgãos).  

 Nota-se que, apesar do aumento no número de órgãos que evidenciam a 

depreciação, este aumento não corresponde nem a um quarto do total de unidades 

ativas nos cinco exercícios analisados. Concordante a isso, verifica-se que há uma 

lacuna quanto ao nível de atendimento ao disposto na NBC T 16.9 por parte dos 

municípios pertencentes ao Estado do Paraná, sendo a média de unidades gestoras 

que não realizam a evidenciação da depreciação de aproximadamente 86,07%. O 

exposto se assemelha aos resultados obtidos na pesquisa realizada por Lopes et al. 

(2014), no que tange ao grande número de entidades que ainda não evidenciam a 

depreciação. 

 Nas próximas análises será usado como base apenas os 116 municípios que 

evidenciaram a depreciação em pelo menos um dos cinco anos analisados. A 

segunda análise realizada se refere a evolução do ativo imobilizado durante o período 

de 2015 a 2019, em comparação à conta da depreciação evidenciada.  

Gráfico 02: Mensuração do Ativo Imobilizado e da Depreciação 

 

 Como pode-se observar no Gráfico 02, nos valores demonstrados de 2015 a 

2016 houve um aumento no patrimônio de R$ 2.132.482.535,02 o que corresponde a 

aproximadamente 14,79% e de 2016 para 2017 um acréscimo de R$ 815.677.930,23 

ou seja, aproximadamente 4,93%. Assim percebemos que o aumento de 2016 a 2017 

foi menos da metade do que de 2015 a 2016, durante os outros anos o aumento não 

passa muito da metade do que foi de 2015 a 2016, sendo de 7,29% (2017 a 2018) e 
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5,60% (2018 a 2019). Observa-se um aumento gradativo nos valores dos bens 

públicos registrados anualmente, com média de 8,15% ao ano.  

Em comparação ao encontrado, pode-se observar que em todos os anos 

analisados nesta pesquisa, a depreciação evidenciada possui percentuais anuais 

inferiores a 0,6% e cumulativamente registram valores inferiores a 1% em relação ao 

valor total do ativo imobilizado, ficando assim bem abaixo da taxa mínima 

estabelecida. Mesmo na hipótese que todos os bens registrados no ativo imobilizado 

fossem depreciados pela taxa mínima estabelecida, consequentemente os valores 

evidenciados teriam de representar pelo menos 4% do total do imobilizado.  

Ressalta-se que, mesmo com a alta variação ocorrida no exercício de 2018, o 

valor da depreciação representa apenas 0,5830% do valor total de bens adquiridos 

neste ano e a variação para o ano de 2019 foi de menos R$ 6.580.840,36, diminuindo 

o valor da depreciação. Assim se faz necessário analisar a continuidade da 

evidenciação de um ano para o outro. 

O Quadro 01 demonstra a variação da evidenciação da depreciação com o 

passar dos anos, a porcentagem em cada campo representa o valor da evidenciação 

da depreciação daquele ano, já nos campos vazios não houve evidenciação da 

depreciação. Podendo perceber assim, que não há uma continuidade perante a 

evidenciação, ou seja, um município que evidenciou em 2016 não evidenciara 

consequentemente em 2017 em diante e assim seguindo a mesma relação para com 

os outros anos. Essa análise especifica, também demonstrou que 283 (70,93%) dos 

municípios não evidenciaram a depreciação em nenhum dos cinco anos analisados. 

Município 
2015 2016 2017 2018 2019 

 
Agudos do Sul     0,22% 0,26%    

Alvorada do Sul         0,34%  

Andirá 0,52% 0,65% 0,76% 0,90% 1,16%  

Ângulo   0,01%        

Antônio Olinto 2,05% 2,55%     1,90%  

Apucarana   7,43%        

Araucária 0,002%   0,004%      

Assis Chateaubriand   0,03% 0,23% 0,33% 0,40%  

Astorga 0,39%     0,99% 1,05%  

Balsa Nova   0,13% 0,62% 5,20% 5,31%  

Boa Ventura de São Rogue 9,90%          
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Braganey       0,32%    

Cafeara     2,81% 2,86% 3,35%  

Cafelândia     0,42% 4,73% 6,41%  

Campina da Lagoa     0,08%      

Campina Grande do Sul 0,64% 0,69% 0,74% 0,83% 0,90%  

Campo Largo     0,24% 8,93% 1,27%  

Campo Mourão 1,90% 2,37% 1,92% 1,26% 1,51%  

Cândido de Abreu         4,20%  

Candói       0,34%    

Cantagalo     0,002%   1,16%  

Catanduvas         0,28%  

Chopinzinho 0,07% 0,07%        

Colorado     0,06%      

Cornélio Procópio     1,30% 1,24% 1,33%  

Coronel Vivida 0,13% 0,27% 0,16% 0,19% 0,18%  

Curitiba 0,16% 0,17% 0,16% 0,18% 0,13%  

Curiúva 0,04%   8,62% 6,23% 7,87%  

Diamante do Oeste 0,01%   0,003%      

Diamante do Sul     1,49% 3,24%    

Dois Vizinhos   0,02%        

Douradina 0,15%   0,14%      

Farol 0,08%          

Fazenda Rio Grande       0,33%    

Fênix   0,05%   0,05%    

Flor da Serra do Sul       0,02%    

Floresta     0,07%      

Goioerê     0,004%   0,51%  

Guaíra         1,91%  

Guaporema         1,68%  

Guaratuba   2,66%        

Ibema 0,88%          

Iguatu   1,32% 2,30% 2,41% 1,73%  

Imbaú   0,06%     0,03%  

Janiópolis         0,60%  

Jataizinho 0,01% 0,07% 0,13% 0,09% 0,02%  

Jundiaí do Sul 1,50% 1,51% 1,44% 1,46%    

Kaloré         0,15%  

Lapa 1,86% 1,92%   3,19% 1,88%  

Laranjal 4,31% 3,35% 3,78% 5,22% 6,59%  

Laranjeiras do Sul       0,64% 0,72%  

Loanda         0,10%  

Mandaguaçu 1,76%          

Mandaguari 0,03%          

Mariluz   1,24% 1,37%   1,62%  

Maringá         0,02%  

Maripá 3,67% 3,62% 3,78% 2,54% 3,30%  
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Marquinho     0,01% 0,07%    

Marumbi         0,26%  

Mirador       15,52% 2,54%  

Missal   0,70% 3,75% 4,47% 4,54%  

Nova Fátima     0,31%      

Nova Prata do Iguaçu 1,51% 2,69% 2,34% 2,18%    

Nova Santa Rosa 0,18%       0,98%  

Nova Tebas 3,18% 0,21% 0,27% 0,13% 0,45%  

Palmeira     72,77% 6,79% 8,14%  

Palmital 1,48% 1,38% 1,23% 2,02% 2,25%  

Paraíso do Norte 0,21% 0,86%     0,22%  

Paranaguá 1,06% 1,56% 1,90% 0,43%    

Pato Bragado   0,37% 0,55%      

Peabiru     0,02%      

Pérola       0,59% 0,94%  

Piên 0,76% 0,55% 0,56%   0,17%  

Pinhal de São Bento         0,34%  

Pinhão         0,08%  

Pitanga 2,05% 2,21% 2,38%   1,65%  

Pontal do Paraná       0,02%    

Porecatu     2,66%      

Porto Amazonas 2,22%     0,41%    

Pranchita 0,90%          

Quarto Centenário       2,17% 3,00%  

Quatro Barras 1,01% 1,03% 0,51% 1,72% 2,55%  

Quitandinha 8,86% 3,69% 3,47% 0,58% 1,90%  

Rancho Alegre         0,16%  

Renascença 0,23%   0,15% 0,27% 0,09%  

Reserva do Iguaçu         0,20%  

Ribeirão Claro       0,0003%    

Ribeirão do Pinhal 2,54%          

Rio Negro 0,10% 0,13% 0,13% 0,15% 0,20%  

Roncador   0,59%     0,33%  

Rondon   0,53% 0,94% 1,44% 0,63%  

Santa Amélia 0,36% 0,02%     0,07%  

Santa Cruz de Monte Castelo       0,14%    

Santa Lúcia     2,46% 4,40% 4,74%  

Santa Maria do Oeste         1,03%  

Santa Tereza do Oeste         0,95%  

Santo Antônio do Sudoeste       0,83% 0,81%  

São João 1,02% 1,20% 1,14%   0,16%  

São João do Triunfo   0,01% 0,05% 0,04% 0,01%  

São Jorge D'Oeste   0,003%     0,09%  

São Jorge do Patrocínio     0,01%      

São Pedro do Paraná   2,40%     0,16%  

Sarandi   0,51% 1,11% 1,77%    
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Sengés 0,13% 6,14%   6,57% 7,16%  

Tapejara     0,10%      

Teixeira Soares 6,23% 6,44% 6,64% 6,72% 7,38%  

Telêmaco Borba     0,51% 1,17% 1,32%  

Terra Roxa     0,99% 3,06% 3,27%  

Tijucas do Sul 0,13%       4,54%  

Toledo       0,0002% 0,01%  

Três Barras do Paraná     1,63% 0,23% 0,20%  

Tupãssi     0,51% 0,66% 0,60%  

Turvo         1,47%  

Ubiratã         0,02%  

Ventania 0,01%          

Verê 0,16% 0,50%   1,21%    

Quadro 01 – Variação anual da evidenciação da depreciação 

 Para uma análise mais aprofundada em relação aos valores evidenciados da 

depreciação foram separados no Quadro 02 os treze municípios que evidenciaram a 

depreciação nos cinco anos analisados. 

Município 2015 2016 2017 2018 2019 

Andirá 0,52% 0,65% 0,76% 0,90% 1,16% 

Campina Grande do 
Sul 

0,64% 0,69% 0,74% 0,83% 0,90% 

Campo Mourão 1,90% 2,37% 1,92% 1,26% 1,51% 

Coronel Vivida 0,13% 0,27% 0,16% 0,19% 0,18% 

Curitiba 0,16% 0,17% 0,16% 0,18% 0,13% 

Jataizinho 0,01% 0,07% 0,13% 0,09% 0,02% 

Laranjal 4,31% 3,35% 3,78% 5,22% 6,59% 

Maripá 3,67% 3,62% 3,78% 2,54% 3,30% 

Palmital 1,48% 1,38% 1,23% 2,02% 2,25% 

Quatro Barras 1,01% 1,03% 0,51% 1,72% 2,55% 

Quitandinha 8,86% 3,69% 3,47% 0,58% 1,90% 

Rio Negro 0,10% 0,13% 0,13% 0,15% 0,20% 

Teixeira Soares 6,23% 6,44% 6,64% 6,72% 7,38% 

Média 2,23% 1,84% 1,80% 1,72% 2,16% 

Quadro 02 – Municípios que evidenciaram a depreciação nos cinco anos analisados 

No Quadro 02 fica evidente que mesmo entre os municípios que evidenciaram 

a depreciação nos cinco anos analisados a maioria representa valores percentuais 

menores que 4% (percentual mínimo segundo a Secretaria da Receita Federal). Foi 

destacado a evidenciação de valores próximos ou acima a 4% como no município de 

Laranjal que em 2015, 2018 e 2019 foi evidenciado valores respectivos de 4,31%, 

5,22% e 6,59% estando acima do percentual mínimo recomendado. 
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Mas também fica visível uma perspectiva negativa em relação a continuidade 

da devida evidenciação da depreciação, quando se observa o município de 

Quitandinha, que em 2015 teve uma evidenciação notável de 8,86%, mas que com o 

passar dos anos teve uma queda considerável chegando em 2018 a apenas 0,58%. 

Dentre os treze municípios que evidenciaram os cinco anos, o que mais se 

destaca positivamente é o município Teixeira Soares, com a evidenciação em 2015 

de 6,23% e o único que manteve o aumento da depreciação evidenciada durante os 

cinco anos com valores acima dos 4%.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das implicações do processo de convergência às normas internacionais 

de contabilidade foi à necessidade do reconhecimento e evidenciação da depreciação 

pelas unidades gestoras da administração pública. No contexto destas mudanças, 

esta pesquisa teve como base norteadora demonstrar a evolução na evidenciação da 

contabilização da depreciação, nos municípios do Estado do Paraná durante os 

exercícios de 2015 a 2019. Para atingir esse objetivo, foram necessários a coleta e 

identificação dos dados relacionados a depreciação, realizado através de consultas 

ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Posteriormente, tais dados foram organizados e analisados sob diversas óticas. 

A primeira diz respeito a relação de quantos municípios realizavam a evidenciação 

com o passar dos anos, constatou-se que em 2015 apenas 44 municípios 

evidenciaram a depreciação, até 2019 esse número teve um pequeno aumento para 

74 municípios, totalizando apenas 18,55% de todos os municípios paranaenses, e 

verificou-se que 116 municípios evidenciou a depreciação em pelo menos um dos 

anos analisados.   

A segunda relacionou a evolução do ativo imobilizado e da depreciação 

evidenciada com o passar dos anos, evidenciando percentuais da depreciação muito 

pequenos em relação aos valores do imobilizado total. O aumento médio do ativo 

imobilizado durante os cinco anos foi de aproximadamente 8,15%, já no ano de 2018 

em que mais teve aumento na depreciação, esse aumento só representa, 

aproximadamente, 0,58% do ativo imobilizado ficando muito abaixo do mínimo 

recomendado pela instrução normativa nº 162/98 da SRF de 4%. 

A Terceira análise, foi em relação a falta de continuidade da evidenciação, 

demonstrando que se o município evidenciar em 2015 não há certeza de que ele 

evidenciará nos anos sequentes, assim não garantindo a evolução gradativa da 

evidenciação da depreciação. 

Por fim, apenas com os municípios que evidenciaram a depreciação durante os 

cinco anos foi feita uma análise mais peculiar podendo perceber a progressão da 

evidenciação ano a ano, em que há municípios que se destacam com a evidenciação 

próxima do mínimo de 4% durante os cinco anos analisados como Laranjal e Maripá, 
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mas também há perspectivas negativas como em Quitandinha que evidenciou 8,86% 

em 2015, mas chegou a apenas 0,58% em 2018. Contraditório há perspectiva 

negativa de Quitandinha foi observado o município de Teixeira Soares que apresentou 

os melhores valores de todos os municípios analisados, com uma evidenciação da 

depreciação de 6,23% em 2015 e subindo constantemente durante os anos. 

Observa-se que, apesar de haver uma evolução, tanto no quantitativo de 

unidades gestoras que realizam a evidenciação da depreciação, quanto nos valores 

demonstrados, o nível de adequação ao disposto na NBC T 16.9 ainda não é 

considerado satisfatório, pois, conforme os dados apresentados, a quantidade de 

entidades que realizam tais procedimentos não chega a 30% do número de municípios 

paranaenses. Ressalta-se nesse caso, os aspectos coercitivos das legislações 

vigentes, tanto no que diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados, 

quanto à necessidade de fornecer à sociedade informações relevantes e fidedignas 

para a eficácia do controle social, trazendo o foco ao descumprimento dos dispositivos 

legais contidos na Lei nº 4.320/64 e NBCASP.  

Como sugestão para pesquisas futuras, ver se o tamanho dos municípios 

influencia a eficácia da evidenciação e a continuidade da presente análise, em outras 

regiões, bem como um estudo mais aprofundado, quanto às dificuldades encontradas 

pelos municípios para a realização dos procedimentos relacionados a depreciação, 

tendo em vista o grande número de entidades que não o fazem. 

Por fim, diante da teoria exposta, bem como dos dados apresentados, vê-se 

demonstrada a importância da evidenciação dos valores relacionados ao uso e/ou 

obsolescência dos bens móveis e imóveis para que a contabilidade tenha maior 

eficiência na consecução dos seus objetivos e para que haja uma melhor 

transparência na gestão dos recursos, visto que informações precisas são de grande 

valia para obtenção de dados fidedignos da posição patrimonial e financeira dos 

municípios do Estado do Paraná.   
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