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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo
Terça-feira – Dia 01/12/2020 às 09:00 horas.

Projeto

Nº

Ementa

Autor

Início da
Tramitação

Projeto de
Resolução

79/2020

Aprova as contas do Municipio de Monte Carmelo/MG exercício
2018.

Mesa Diretora

15/09/2020

Monte Carmelo,30 de novembro de 2020.
Fábio José Gonçalves
Presidente

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
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EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE Nº019DE, 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

HOMOLOGA LAUDO TÉCNICO DE REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DOS BENS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE CARMELO – MG - LAUDO TÉCNICO 01/2020.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em
atenção ao disposto na Resolução 078 de 13 de Outubrode 2020
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologado o Laudo Técnico de Reavaliação e Depreciação Patrimonial nº 01/2020, referentes aos bens móveis pertencentes à
Câmara Municipal de Monte Carmelo, datado em 30 de Novembro de 2020, em anexo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Art. 3º -

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Monte Carmelo, 30 de Novembro de 2020.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente da Câmara Municipal

3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
LAUDO TÉCNICO DE REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL Nº 001
EXERCÍCIO 2020
GESTÃO: FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
LAUDO TÉCNICO DE REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELOMG.
Nº 001/2020
1 – INTRODUÇÃO
A Contabilidade Brasileira passa por um momento histórico no qual a convergência às Normas Internacionais é um verdadeiro desafio
para os profissionais contábeis. Esse processo abrange sobretudo o setor público, que passa a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Seguindo a tendência mundial de aperfeiçoamento da Contabilidade, O Ministério da Fazenda publicou, em 2008, a Portaria MF nº
184/2008, considerada o marco inicial do processo de convergência da Contabilidade Governamental aos padrões internacionais. A Contabilidade
Pública Brasileira, que é norteada pela Lei 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), vem
evoluindo até a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), pelo CFC, em 2008 e implantação
obrigatória, em 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
2 - OBJETIVO
Um dos objetivos principais desse novo modelo a ser adotado a partir de agora é evidenciar o Ativo Imobilizado, registrando os fatos
que afetam ou possam vir a afetar o Patrimônio Público. Nesse sentido é preciso mensurar os ativos, mediante avaliação, reavaliação ou redução
ao valor recuperável, para serem obtidos valores justos próximos da realidade. Com valores atualizados, é possível começar o procedimento de
registrar o desgaste natural dos bens através da depreciação e amortização, que será calculada e registrada mensalmente com o objetivo de manter
o valor do Patrimônio Público atualizado.
O intuito da Câmara Municipal de Monte Carmelo é dar cumprimento à Resolução do Poder Legislativo de nº 078, de 13 de Outubro
de 2020, a qual dispõe sobre os critérios para Reavaliar os bens adquiridos até 31/12/2014 e Depreciação dos Bens Móveis pertencentes à Câmara
Municipal de Monte Carmelo, adquiridos até 31/12/2014, por meio da Comissão nomeada pela Portaria de nº 016 de 14 de Outubro de 2020.

3- DATA DE CORTE
Conforme dispõe o artigo 3º da Resolução nº 078 de 13 de Outubro de 2020, para os bens móveis adquiridos nos exercícios anteriores
a 2015, a Câmara Municipal deverá reavaliá-los.
Os bens adquiridos a partir de 01/01/2015 serão tomados pelos seus valores históricos sem a necessidade de reavaliação, pois os
valores contábeis registrados espelham a realidade do mercado.
A data de corte para este trabalho será no dia 30/11/2020.
4 – BASE LEGAL
•
•

Macrofunção 020330 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) constante do Manual do Siafi;
Portaria nº 184, de 25/08/2008 editada pelo Ministério da Fazenda;
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•
•
•
•
•
•

NBC TSP 07
Portaria nº 828, de 14/12/2011 editada pelo Ministério da Fazenda;
Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964;
Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
Resolução do Poder Legislativo de Monte Carmelo de nº 078 de
de 13 Outubro de 2020;
Portaria do Poder Legislativo de Monte Carmelo de nº 016 de 14 de Outubro de 2020.

5 – PRINCIPAIS CONCEITOS PERTINENTES
a) Avaliação: é a atribuição de um valor monetário a itens do ativo, cuja obtenção decorreu de julgamento fundado em
consenso entre as partes.
b) Reavaliação: é a adoção do valor de mercado ou do valor de consenso entre as partes para os bens do ativo, quando estes
forem superiores ao valor líquido contábil.
c) Redução a valor recuperável (impairment): é o ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do
ativo, quando esse for inferior ao valor líquido contábil.
d) Valor Bruto Contábil: é o valor bruto do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, sem a dedução da
depreciação ou amortização.
e) Valor Líquido Contábil: é o valor do bem registrado na contabilidade. Em uma determinada data, deduzido da
correspondente depreciação ou amortização.
f) Depreciação: é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou da perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
absoleto.
g) Amortização: é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive
intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada.
h) Valor Residual: é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua
vida útil, deduzidos os gastos esperados para sua alienação.
i) Vida útil: é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo.
j) Valor Depreciável: é o valor original de um ativo deduzido do seu valor residual, quando possível ou necessária a sua
determinação.
k) Fórmula da Depreciação: FR=(4 x EC + 6 x PVU – 3 x PUB)
100
VR= FR x VALOR DE MERCADO
EC = ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PVU = PERÍODO DE VIDA ÚTIL
PUB = PERÍODO DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA
FR = FATOR DE REAVALIAÇÃO
VR = VALOR DE REAVALIAÇÃO
ou
pelo critério de avaliação, reavaliação e redução ao valor recuperável usado pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais – TCE-MG.
a) 100% para os bens em excelente estado, considerados novos; (10)
b) 70% para os bens em bom estado de conservação; (De 9 à 7)
c) 50% para os bens em regular estado de conservação; (De 06 à 4)
d) 30% para os bens em precário estado de conservação. ( De 3 à 0)
l)

Relação Carga: É a responsabilidade pelo uso, guarda e conservação do bem, registrada através da assinatura do Termo de
Responsabilidade, não havendo necessidade de controle por meio de número patrimonial.
m) Responsável: É todo aquele que, a qualquer título, seja depositário, responsável, encarregado ou outra forma que resulte
em responsabilidade pela guarda, depósito ou uso do bem tombado ou em Relação Carga como patrimônio do Município.
n) Bem móvel: São todos os equipamentos e materiais permanentes que, em razão da utilização, não perdem a identidade
física e constituem meio para a produção de outros bens e serviço.
o) Tombamento: Ação de registrar os bens patrimoniais com a finalidade de controlá-los e preservá-los.
p) Baixa: Ato que retira de forma definitiva, o bem patrimonial do inventário, com a exclusão definitiva do seu registro.
q) Inventário: Cadastro de todos os bens patrimoniais do Município, configurando-se na relação dos bens registrados pela
Contabilidade Geral mensurado em valores sintéticos constantes do Balanço Patrimonial e com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração,
todos os bens móveis e imóveis compõem o Patrimônio Público Municipal deve ser submetido ao inventário.
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6– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO AO
VALOR RECUPERÁVEL
A pesquisa foi realizada com base em valores de bens novos. Considerando a data de aquisição, a marca, o modelo, as características
similares, e principalmente a condição física dos bens, foram utilizados os percentuais da seguinte forma:
a) 100% para os bens em excelente estado, considerados novos; (10)
b) 70% para os bens em bom estado de conservação; (De 9 à 7)
c) 50% para os bens em regular estado de conservação; (De 06 à 4)
d) 30% para os bens em precário estado de conservação. ( De 3 à 0)

Para originar o valor reavaliado (valor real), os preços dos bens novos foram multiplicados pelos fatores de reavaliação, conforme
mencionados nesse item e de acordo com o estado de conservação dos bens. Esse critério foi adotado também pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais – TCE - MG
7 – RELAÇÃO CARGA
A Relação carga é a retirada do bem móvel do inventário patrimonial. Tal carga é registrada através da assinatura do Termo de
Responsabilidade, não havendo necessidade de controle por meio de número patrimonial.
8 - NOTAS EXPLICATIVAS
De acordo com o artigo 1º da Resolução 078 de 13 de Outubro de 2020 do Poder Legislativo de Monte Carmelo, o método de depreciação
a ser adotado é o Método Linear ou de Quotas Constantes:
a) Para o cálculo da depreciação dos bens novos a Câmara Municipal adotará os valores de vida útil e percentuais para valor residual
constantes do anexo I da Resolução acima citada.
b) Para o cálculo da depreciação dos bens reavaliados, a Câmara Municipal adotará como vida útil o cálculo proporcional em conformidade
com os fatores utilizados para reavaliação, Os percentuais dos valores residuais a serem utilizados serão os mesmos constantes do anexo
I da Resolução do Poder Legislativo de Monte Carmelo de nº 078 de 13 de Outubro, pois o percentual do valor residual já parametrizado
no sistema incidirá sobre os valores reavaliados.
De acordo com o anexo I da Resolução nº 078 de 13 de Outubro, a taxa utilizada para o cálculo da depreciação é baseada no período de
vida útil. Assim, se um grupo de bens tem uma vida útil de 10 anos, a taxa depreciável é de 10% ao ano.
Para bens similares, com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes, a reavaliação foi executada por lote.

9 PERÍODOS DE REFERÊNCIA
a)
b)

Mês da efetiva reavaliação dos bens: Novembro de 2020
Mês de início da depreciação mensal: Dezembro de 2020

10– METODOLOGIA DOS TRABALHOS
Para dar início a este trabalho de reavaliação e depreciação, procuramos primeiramente o Chefe do Setor de Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Monte Carmelo Sr. Djalma e o Procurador do DMAE Sr. Anderson Pires para que possamos fazer este trabalho em conjunto nos
valores dos bens que vão para a Relação Carga. Mas só que não tivemos respostas de nenhum dos dois órgãos. Então decidimos prosseguir este
trabalho mesmo porque não necessita dos valores serem iguais dos três órgãos como disse o Professor Milton Mendes Botelho, Coordenador de
Cursos de Capacitação e Membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis.
Prosseguindo, para facilitar os trabalhos, foram realizadas algumas ligações telefônicas para fornecedores específicos para verificação de
preços de móveis e equipamentos.
O responsável pelo Controle patrimonial fez visitas pessoais a lojas de móveis e equipamentos levando fotos de bens como modelos a marca
para avaliação de bens idênticos ou similares sempre tendo como base o valor do novo para posterior aplicação do percentual de avaliação.
Para os equipamentos de informática e tecnologia de áudio, vídeo e foto, o trabalho de reavaliação ficou a cargo do Departamento de
Informática, Sr. Daniel Resende Frazão, pois ele possui uma vasta experiência na área e tem mais facilidade de pesquisar os preços atuais.
Ressalta-se que grande parte da pesquisa de preços de bens novos foi realizada por meio da internet, em sites específicos levando em consideração
a marca, o modelo ou à similaridade dos bens, sempre com a intenção de conseguir levantar preços que expressassem a realidade patrimonial.
Todo o trabalho de pesquisa de valores foi realizado considerando as especificações dos bens contidas no relatório impresso
“Demonstrativo de Bens Incorporados” e também com a identificação e avaliação individualizada do estado de conservação dos bens.
Após a pesquisa de levantamento dos valores dos bens adquiridos até 31/12/2014 pela Comissão de Reavaliação, o servidor responsável
pelo Controle Patrimonial lançou os valores atualizados no sistema de informatizado de Patrimônio. Para o Sistema de Patrimônio começar a
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calcular a depreciação, foi necessário o servidor digitar a vida útil e o percentual residual de cada bem ativo em conformidade com a tabela do
anexo I da Resolução da Çâmara Municipal de Monte Carmelo de nº 078 de 13 de Outubro de 2020.
Com o sistema de Patrimônio abastecido, foi possível emitir o relatório final no qual constam os valores históricos, os valores reavaliados
e as demais informações necessárias para serem integradas ao sistema informatizado de Contabilidade Pública.
A Comissão de Reavaliação fez a relação dos bens que estão abaixo do valor de R$ 500,00, conforme consta na Resolução 078 de 13 de
Outubro de 2020, e todos os bens abaixo desse valor foram incluídos na Relação Carga e foram feitos os Termos de Responsabilidade que foi
emitido em 03 (três) vias, sendo a 1ª via foi entregue ao responsável pela Carga Patrimonial dos referidos bens, a 2ª via foi arquivada na área
responsável pelo Patrimônio e a terceira foi colocada no Processo que será enviada ao setor de Controle Interno.
Está em anexo a este Laudo a Relação Carga de Bens de pequeno valor e Tabela de bens Reavaliados e Depreciados.
Todo material utilizado no desenvolvimento dos trabalhos como relatórios, cópias de Leis, Resolução, Portaria se encontram arquivados
na Controladoria.
11 – CONCLUSÃO
Depois de realizado todo o trabalho de pesquisa de valores e lançados todos os novos valores no sistema informatizado de Patrimônio,
a Comissão procedeu a uma conferência geral das informações registradas e emitiu um relatório detalhado, evidenciando, sobre tudo, os valores
históricos (aquisição) e os valores reavaliados (atuais), conforme demonstrado no anexo 2 deste Laudo.
É importante deixar registrado que o valor total do inventário patrimonial antes do procedimento de Reavaliação era de R$ 200.087,23 (
duzentos mil, oitenta e sete reais e vinte e três centavos), depois das baixas para a Relação Carga era de R$ 163.322,55 ( Cento e sessenta e três
mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e agora após a Reavaliação, o referido Inventário foi mensurado com o montante de
R$ 142.637,30 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos. Pode concluir-se que houve uma variação patrimonial
de R$ 57.449,93 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), sendo baixados no valor de R$ 36.764,68 e
reavaliados R$ 20.685,25
.
Todos os membros da Comissão e também o Controlador Interno, o Procurador Jurídico contribuíram com suas experiências e
conhecimentos sobre o assunto, sempre pautados num trabalho sério e transparente, visando obter valores atuais próximos da realidade para o
Patrimônio da Câmara Municipal de Monte Carmelo.

Assim, a Comissão de Reavaliação termina de materializar esse trabalho com a certeza de ter atuado conforme a legislação determina.

Monte Carmelo, 30 de Novembro de 2020.

ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA DIAS
Presidente da Comissão
CLÍCIA HONORATO PINTO
Membro da Comissão
DANIEL RESENDE FRAZÃO
Membro da Comissão
SILAS GOMES DA SILVA
Controlador Interno
LUCIANO LIMÍRIO DE CARVALHO
Procurador Jurídico
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EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
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