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Em um contexto de controle da Contabilidade Publica brasileira, foram criadas normas para 

aplicação nas mais diversas ações e atividades ligadas a esse setor, estas, tiveram inicio no 

ano de 2008 buscando convergir com as informações contidas nas normas internacionais. A 

mesma é identificada através da Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada no setor 

Público 16, sendo que possui em sua resolução normas mais específicas e ligadas ao assunto, 

aos quais são identificados através da continuação, NBC T 16.1 a NBC T 16.11 seguindo a 

uma ordem cronológica. Sendo que a NBC T 16.9 e a NBC T 16.10 trata do processo de 

depreciação e reavaliação dos bens do ativo imobilizado, visto que é preciso manter também 

um bom controle de gestão através dos parâmetros corretos para calculo de depreciação e 

reavaliação dos bens, para obtenção do valor de mercado para possíveis alienações. Desta 

forma o presente estudo tem como objetivo geral, relatar a aderência dos procedimentos 

contábeis adotados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) na 

contabilização de seus bens patrimoniais no tocante a Norma Brasileira de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (NBC T 16.9) no quesito reavaliação de ativos. Sendo que, para o 

alcance deste relato foram traçados como objetivos específicos que pretendeu verificar se a 

reavaliação do ativo foi elaborada de acordo com a NBC T 16.10 no que se refere a 

apropriação da depreciação; apontar os relatórios de gestão com vista a levantar informações 

sobre a reavaliação dos ativos; e avaliar junto aos gestores do setor contábil, as dificuldades 

para realizar a reavaliação dos ativos. Quanto a sua metodologia, o estudo se enquadra como 

descritivo, uma vez que descreveu a aderência dos procedimentos contábeis adotados na 

contabilização dos bens patrimoniais da UFRB, utilizando-se de uma abordagem qualitativa, 

pois não serão utilizados métodos estatísticos, tendo delineamento documental, pois foram 

analisados os documentos referentes as demonstrações contábeis entre os anos de 2014 à 2018 

do Órgão em estudo bem como os pareceres do contador responsável, após levantados estes 

dados foram devidamente analisados. O próximo passo desse estudo consiste em uma 

entrevista com profissionais ligados a área de gestão dos bens do ativo imobilizado da UFRB 

para identificação e avaliação das principais dificuldades enfrentadas na realização das 

reavaliações dos bens, e também relacionar se os procedimentos tanto de reavaliação quanto 

de depreciação adotados por eles são de acordo com os dispostos na NBC T 16.9. Assim, 

espera-se a obtenção de resultados satisfatórios e a comprovação de que os procedimentos 

adotados pelos responsáveis na gestão dos bens da UFRB estejam corretos e de acordo com o 

que está contido nas Normas brasileiras, uma vez que tratam-se de ativos que prestarão 

serviços a população e o ideal é que estejam em bom estado para os devidos fins. 
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