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RESUMO 

0 trabalho demonstra os metodos de mensura<;ao bern como seus beneficios 
econ6micos e sociais para as empresas que utilizam o desmantelamento de custo, de 
acordo com os preceitos contaheis intemacionais, emitidos pelo lAS (International 
Acouting Standards), IFRS (International Financial Reports Standards) e Diretrizes 
Contabilisticas, alem de pronunciamentos emitidos a nivel nacional pelo CPC (Comite 
de Pronunciamentos Contaheis). 0 desmantelamento de custo e uma forma de designar 
os custos de remo<;ao, desmontagem, reposi<;ao e restaura<;ao de materias e areas 
utilizadas para explora<;ao de recursos naturais, realizando a melhor estimativa contabil 
e financeira para garantir e minimizar os impactos no final da vida util de urn ativo 
imobilizado ou encerramento de urn contrato de explora<;ao. Este custo e reconhecido 
como uma provisao, a qual e corrigida mensalmente refletindo no resultado as corre<;oes 
e atualiza<;oes de uma obriga<;ao futura avaliada a valor presente. 0 conceito de 
Desmantelar e descrito bern antes dos novos preceitos contabeis emitidos no processo 
de convergencia para as normas intemacionais de contabilidade, todavia a nova 
abordagem descrita estabelece alguns criterios que agregam urn controle maior para 
mensurar de maneira eficaz e eficiente este reconhecimento. Os beneficios originados 
para as empresas nao sao apenas financeiros, mas tambem sociais, restaurar recursos 
naturais ap6s a utiliza<;ao e uma forma de demonstrar para a sociedade a preocupa<;ao 
que as empresas tern com a sociedade, desenvolvendo urn crescimento nao apenas 
rentavel, mas tambem socialmente correto. A preocupa<;ao com a natureza e urn fator 
preponderante para nossos dias atuais, sendo urn diferencial perante a sociedade e 
investidores para as empresas que se preocupam com o meio no qual esta inserida e que 
demonstram de forma adequada os impactos financeiros minimizando possiveis 
excessos de saida de caixa. Neste contexto o estudo sobre Dismantling Cost 
(Desmantelamento de custo) e uma maneira de mitigar os efeitos biol6gicos, sociais e 
financeiros para uma entidade, minimizando seus impactos futuros. 

Palavras-chave: Desmantelamento de custo. Impactos ambientais. Grande empresas. 
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1 INTRODU<;AO 

1.1 Problema de pesquisa 

Com as novas abordagens geradas pelo !FRS (International Financial Reports 

Standards) as demonstra((oes financeiras sofreram melhorias conceituais. A nova 

legisla((ao extingue tanto os profissionais como as empresas que nao acompanharam as 

demandas originadas das novas pniticas contabeis, uma vez que apenas a aplica((ao da lei 

pura e simplesmente pelos seus usml.rios pode nao satisfazer ao objetivo principal tanto das 

empresas como de seus uswirios, o lucro. 

0 entendimento principal que as novas abordagens intemacionais preconizam esta 

intrinseco em quase todos os IFRS abordados da essencia sobre a forma. Isto demonstra 

que os conceitos utilizados no passado comparados com os dias de hoje possuem urn nivel 

maior de entendimento no quesito de aplica((ao. 0 contexto das novas aplica((oes, em 

suprir apenas uma obriga((ao legal nao esta agora como urn objetivo unico, mas por traz 

destas aplica9oes estao questoes estrategicas, gerenciais, ambientais e sociais. 

0 lAS (International Acouting Standards) 16 - Imobilizado, ressalta entre outros 

conceitos o de Dismatling Cost (Custo de desmantelamento ), que significa os custos de 

retirada, remo((ao, restaura9ao e desmontagem envolvendo ativos, o desenvolvimento 

econ6mico sustentavel para as empresas, uma vez que a preocupa((ao social esta abordada 

de uma forma menos impactante para as empresas em geral. A obrigatoriedade desta 

norma e imposta a partir de urn contrato ou para satisfazer uma politica ou pratica da 

empresa. 

Atualmente as empresas procuram manter uma reputa9ao perante o mercado, de 

desenvolvimento sustentavel, demonstrando metodos utilizados que exaltam uma 

preocupa((ao no meio que esta inserida, como por exemplo uma empresa de minerio de 

ferro que danifica e desmata milhares de metros quadrados, procurando novas fontes 

naturais de recursos, para gera9ao de receita futura, gera urn impacto significativo para o 

meio ambiente, no entanto para minimizar estes danos realizam programas que reduzem 

esta agressao ao meio ambiente. Neste contexto a vi sao das empresas em manter reservas 

financeiras de reflorestamento e restaura9ao de areas atingidas, faz com que sua imagem 

fique atrelada a responsabilidade social e ambiental evidente, demonstrando para o publico 

em geral a preocupa9ao da explora((ao e do abandono de areas de forma consciente. 
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A adesao de algumas empresas de setores diferenciados como presta9ao de 

servi9os, em informatica, telefonia e entretenimento esta causando uma revolu9ao em 

conceitos estrategicos e financeiros. Algumas empresas que nao possuem uma necessidade 

clara em realizar restaura9oes, pois nao estao no grupo diretamente de empresas que 

realizam explora9ao ambiental, estao antecipando estes conceitos e iniciaram os trabalhos 

para aplica9ao do lAS 16. Neste ambiente que esta inserido para aplica9ao da referida 

norma o estudo juntamente com o lAS 37 - Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes que demonstram como realizar as contabiliza9oes que envolvem provisoes. 

Esclarece alguns conceitos utilizados para que o desmantelamento de custos esteja em 

conformidade em todas as empresas. 

Assim, a grande importancia para a aplica9ao deste conceito esta sendo abordada 

com uma maior transparencia e maior relevancia, pois esta nova abordagem que o lFRS 

adicionou esta ressaltando que as empresas em geral podem beneficiar-se economicamente 

e tambem socialmente. A provisao e urn dos conceitos primordiais para aplica9ao do 

desmantelamento, pois e por esta obriga9ao que as empresas conseguem destinar os 

valores que serao utilizados no futuro, para a restaura9ao, retirada e desmontagem de 

ativos, nesse aspecto, o estudo pretende responder a seguinte questao: qual o impacto da 

constitui9ao de provisao para desmantelamento de custo no resultado do periodo de 2007 a 

2010 nas 10 maiores empresas selecionadas entre as 500 Maiores e Melhores de 2010 da 

Revista Exame S/A e Revista as Melhores da Dinheiro? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Demonstrar o impacto da constitui9ao de provisao para desmantelamento de custo 

no resultado do periodo de 2007 a 2010 nas 10 maiores empresas selecionadas entre as 500 

Maiores e Melhores de 2010 da Revista Exame S/A e Revista as Melhores da Dinheiro. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a) Evidenciar os procedimentos das novas normas contabeis de como utilizar o 

desmantelamento de custo e quais as formas de utiliza9ao destes custos; 

b) Descrever as etapas do processo de desmantelamento e como e possivel a mensurar 

seus valores ap6s a quantia desmantelada; 
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c) Identificar a constituivao da provisao para desmantelamento no periodo de 2007 a 

2010;e 

d) Mostrar o reflexo das provisoes de desmantelamento de custo no resultado do 

periodo das empresas que compoem a amostra. 

1.3 Justificativa do estudo 

A justificativa para o estudo sobre o desmantelamento de custo esta atrelada as 

novas praticas contabeis, demonstrando que o pro:fissional da area de contabilidade 

mantem o seu papel primordial nao somente com os numeros, mas sim com a sociedade 

em geral. 

A visao do lAS 16 em seu modelo antigo engessou alguns conceitos e fez com que 

a norma fosse aplicada, porem de forma mais complexa e dificil, sendo assim a utilizavao 

desta metodologia no passado, antes da revisao em 2008, ficou limitada apenas as empresa 

obrigat6rias realmente em sua aplicavao. 

A adaptavao das empresas para esta nova abordagem ainda e pequena exceto para 

entidades que ja utilizavam anteriormente, pois a mudanva nos controles foi impactante 

para uma mesma metodologia, adicionando novos conceitos e praticas utilizado embasado 

pelas normas intemacionais. Houve urn aumento das empresas que nao possuem esta 

obrigatoriedade, mas o fazem para garantir urn desenvolvimento ainda mais sustentavel e 

assim obter maiores resultados em outras partes do comercio. 

Demonstrar as principais alterav5es que a lAS 16 obteve, bern como qual seu grau 

de comprometimento com a questao social das empresas de forma que possa demonstrar os 

seus impactos contabeis para as empresa que utilizam o desmantelamento de custos. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Comentarios iniciais 

0 lAS 16 obtem, em seu pronunciamento original emitido em 1993, ainda na 

estrutura do antigo lASC - International Accounting Standards Committee, nomeado 

atualmente como lASB - International Accounting Standards Board (Comite de 

Pronunciamentos Contabeis Intemacionais ), os procedimentos para o reconhecimento de 

ativos bern como as alteral(oes destes investimentos. Com as melhorias descritas pelo lFRS 

em 2008, em virtude de criticas levantadas por 6rgaos reguladores do mercado de capitais, 

com o objetivo de reduzir as fragilidades e aumentar os controles da norma original 

proporcionando urn maior desempenho para a sua utilizal(ao. E aplicada para todas as 

entidades que utilizam para desenvolvimento e nao gera9ao de estoques ativos biol6gicos, 

direitos minerais, reservas minerais e recursos nao renovaveis similares. A norma 

esclarece, delimita e distingue os conceitos a serem abordados para a utilizayao de ativos 

naturais, bern como sua reposi9ao por parte da empresa, que efetuou a explora9ao 

englobando todos os seus custos incorridos no imobilizado para melhorias, ou seja, seus 

custos iniciais e subseqiientes, devolvendo o bern no final de urn periodo de tempo 

prescrito, da mesma forma que foi adquirido inicialmente. 

A versao anterior do lAS 16 - Imobilizado, obtinha em seu alcance apenas os 

custos referentes a instala9ao do bern, ja nesta nova versao explanada pelo lFRS ja estao 

inclusos a desmontagem, restaura9ao e retirada de equipamentos, pois trata de uma 

obriga9ao pelo uso do bern, por urn periodo especifico, sem contar com as transayoes 

envolvendo estoques. 

As obriga96es referentes a custos contabilizados de acordo com o lAS 2 e lAS 
16 sao reconhecidas e mensuradas de acordo como lAS 37- Provisoes, Passivos 
Contingentes e Ativos contingentes. (lASB, 2009, p. 1008). 

Como e citado pelo IASB, sobre o reconhecimento, o custo de urn Ativo 

Imobilizado sera apenas ap6s provavel beneficios econ6micos futuros que fluirao para a 

entidade, mensurar de forma confiavel o item. Conforme conceitua ainda o referido 6rgao 

lASB, pe9as de reposi9ao de grande porte sao agregadas ao imobilizado, ja as pecas 

pequenas que nao estao atreladas ao Ativo lmobilizado sao reconhecidas como despesas. 

Estes itens de valores insignificantes recebem a aplical(ao dos criterios de valor agregado, 
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esta norma, nao prescreve a unidade de medida utilizada para reconhecimento. Os custos 

serao reconhecidos no momento que forem incorridos, porem os custos com juros e multas 

nao sofrem o desmantelamento, estes valores sao capitalizaveis em uma conta transit6ria 

de ativo e reconhecido mensalmente, ap6s a utiliza<;ao do bern, sendo assim os valores 

citados acima nao compoem os custos iniciais nem os subseqiientes, portanto nao estao 

obrigados ou passiveis de desmantelamento. 

"Urn item do imobilizado que se qualifica para reconhecimento como ativo sera 

mensurado pelo seu custo", sendo assim ha varios elementos que compoem o custo, 

conforme descrito no lAS 16: 

0 custo de urn item do ativo fixo tangivel compreende: 

(a) o seu pre<;o de compra, inclusive tarifas de importa<;iio e impostos nao 
recupeniveis sobre as compras, ap6s dedu<;iio dos descontos comerciais e 
abatimentos; 

(b) quaisquer custos diretamente atribuiveis para colocar o ativo na localiza<;ao e 
condi<;iio necessarias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida 
pela gerencia; 

(c) a estirnativa inicial dos custos de desmantelamento e remo<;iio do item e de 
restaura<;iio do local no qual este esta localizado, em cuja obriga<;iio uma 
entidade incorre seja quando o item e adquirido seja como conseqiiencia de ter 
usado o item durante urn deterrninado periodo para fmalidades diferentes da 
produ<;iio de inventarios durante esse periodo. (lAS 16, 2009,p. 4) 

Os custos a seguir, sao diretamente atribuiveis ao imobilizado, agregando assim o 

seu valor original, e o desmantelamento de custos: 

(a) custos de beneficios dos empregados (tal como definidos na lAS 19 
Beneficios dos Empregados) decorrentes diretamente da constru<;iio ou aquisi<;iio 
de urn item do ativo fixo tangivel; 

(b) custos de prepara<;iio do local; 

(c) custos iniciais de entrega e de manuseamento; 

(d) custos de instala<;iio e montagem; 

(e) custos de testar se o ativo funciona corretamente, ap6s dedu<;iio dos proventos 
liquidos da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nessa 
localiza<;iio e condi<;iio ( tais como amostras produzidas quando se testa o 
equipamento); e 

(f) honorarios profissionais. (lAS 16, 2009,p. 4) 

Os elementos diretamente atribuiveis, obtem a finalidade de colocar o ativo em 

condi<;oes de uso de acordo com a capacidade esperada pela administra<;ao. A estimativa 
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dos custos de retiradas e desmontagens do Ativo, bern como a restaurac;ao do local em que 

o bern foi instalado, tambem sao considerados como custos iniciais, visto que a obrigac;ao e 

disposta para a entidade que obteve a explorac;ao durante urn periodo de tempo especifico. 

Em outra vertente, alguns custos nao enquadram-se como valores de urn item 

imobilizado, que conforme citado anteriormente e reconhecido em lucros ou perdas, 

geralmente quando consumidos, sao eles: 

(a) custos de abertura de novas instala<;6es; 

(b) custos de introdu<;ao de urn novo produto ou servi<;o (incluindo custos de 
publicidade ou atividades promocionais); 

(c) custos de condu<;ao do neg6cio numa nova localiza<;ao ou com uma nova 
classe de clientes (incluindo custos de forma<;ao de pessoal); e 

(d) custos de administra<;ao e outros custos gerais. (lAS 16, 2009,p. 4) 

A criac;ao de uma provisao para desmontagem, reposic;ao, remoc;ao e restauro de 

materiais ambientais, esta descrita na DC 29 (Diretriz Contabilistica 29 - Materiais 

Ambientais), a referida norma estabelece o reconhecimento de termos especificos, como 

por exemplo a definic;ao de ambiente, que de acordo com o paragrafo 10 da DC 29 

"ambiente e o meio fisico natural ( o ar, a agua, a terra, a fauna, a flora e os recursos 

naturais nao renovaveis por exemplo os combustiveis f6sseis e os recursos minerais )". 

Ainda definido na referida diretriz, no paragrafo 11, os dispendios de carater ambiental, 

incluem custos nas medidas tomadas para evitar, reduzir ou reparar danos de carater 

ambiental, decorrentes de suas atividades, descontaminac;ao do solo, rios, afluentes, 

preservac;ao do ar, do clima, reduc;ao de ruido e protec;ao a biodiversidade, sao formas de 

reestruturac;ao das areas usufruidas para gerac;ao e captac;ao de recursos as empresas. 

De acordo com o paragrafo 41 da Diretriz Contabilistica 29, deve ser feita uma 

estimativa de calculo para mensurar os passivos ambientais, caso nao existe uma forma 

adequada de efetuar urn calculo preciso, pode-se utilizar provisoes minimizando riscos e 

incertezas envolvidas de obrigac;oes futuras, nao justificando com isto provisoes excessivas 

perante a avaliac;ao de passivos. Ainda na abordagem do lAS 16 na sua versao anterior 

apenas os custos de instalac;ao (custos inicias) faziam parte do calculo de 

desmantelamento, hoje na nova versao exaltada pelo Comite de Pronunciamentos 

Contabeis Internacionais os custos subseqiientes agregam a base de calculo para as 

provisoes de desmantelamento de custo, uma das principais mudanc;as abordadas pelo 

referido lAS 16. 
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2.1.1 Custos do desmantelamento 

Os custos iniciais sao os custos que agregam o imobilizado por motives ambientais 

ou de seguran9a, conforme o IASB: 

A aquisiyao desse imobilizado, embora nao diretamente aumentado os beneficios 
econ6micos futuros de qualquer item particular do imobilizado existente, pode 
ser necessaria para que uma entidade tenha os beneficios econ6micos futuros de 
outros ativos (IASB, 2009,p.l007). 

Os custos iniciais a operacionalidade do imobilizado sera utilizada, pois para que o 

imobilizado garanta beneficios economicos deve realizar melhorias para que o bern seja 

utilizado de forma adequada. Com isto o valor contabil desses ativos e revisado quanto a 
redu9ao ao valor recuperavel conforme consta no lAS 36- Redu9ao ao valor recuperavel. 

Para exemplificar tal opera9ao, podemos citar uma industria de papel e celulose que 

mantem produtos quimicos em armazenagem, para cumprir com legisla9oes ambientais 

esta deve fazer algumas instala9oes para o manuseio destes produtos, estas melhorias sao 

contabilizadas como ativos, pois sem elas a fabrica seria incapaz de produzir o papel e 

gerar assim sua receita. 0 valor contabil destes ativos e revisado pelo valor recupenivel, 

assim a empresa pode mensurar de uma forma mais adequada e coerente com a legisla9ao 

vigente, obtendo assim numeros mais adequados para a realidade atual da empresa. 

0 custo de aquisi9ao sao os gastos incorridos, para adquirir, alugar ou efetuar 

qualquer outra forma de exercer aquisi9ao de direitos de uso de determinada area, os custos 

de aquisi9ao abrangem, bonus, taxas de agenciamento, intermedia9ao, taxas de registro e 

custos legais. Os custos de explora9ao sao os envolvem a identifica9ao e o estudo de 

potenciais areas com potencial gera9ao de recursos para transforma9ao de receita, sao 

exemplos de custo de explora9ao: perfura9oes de po9os explorat6rios, gastos com 

topografia, geol6gicos e geofisicos. A explora9ao pode ocorrer tanto antes como ap6s a 

aquisi9ao da area, incluido situa9oes de areas que nunca venham a ser adquiridas. 

Em rela9ao aos Custos Subseqiientes, segundo o IASB, uma ''uma entidade nao 

reconhece no valor contabil de urn item do imobilizado os custos dos servi9os dianos 

destes itens" (IASB 2009, p.l007), os custos de mao-de-obra, material de consume e 

custos de pequenas pe9as sao custos freqiientemente descritos para reparos e manutenyao, 

reconhecidos em lucros e perdas quando incorridos. 

Em alguns casos partes de urn ativo imobilizado podem sofrer substitui9oes, tanto 

em pe9as grandes como pequenas, assim os custos subseqiientes englobam estes valores 

reduzindo o valor inicial do bern. Para o desmantelamento de custos a versao antiga do lAS 
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16 (1998), autorizava apenas desmantelar os custos iniciais de urn imobilizado, a nova 

abordagem descrita nesta versao, possibilita a utiliza<;ao dos custos iniciais e tambem os 

subseqiientes. Exemplificando este t6pico da mesma forma, urn navio deve receber 

inspe<;oes regulares para manter em born estado operacional o ativo, o custos desta 

inspe<;oes de grande porte e reconhecido como imobilizado, como substitui<;ao, isto se os 

criterios de reconhecimento forem atendidos. Os hist6ricos destas avalia<;oes servem 

tambem para indicar qual o custo de inspe<;ao existente neste material da sua aquisi<;ao e 

constru<;ao. 

Os Custo de desenvolvimento sao os gastos incorridos para obter acesso as reservas 

provadas e para prover instala<;oes, no caso de usinas de petr6leo, a extra<;ao, tratamento, 

recolhimento e a estocagem do oleo e do gas natural. Os custos com produ<;ao sao os 

incorridos em atividades propriamente ditas, ou seja, para operar e manter equipamentos e 

instala<;oes, incluindo deprecia<;ao, mao de obra, reparos, manuten<;ao, materiais de 

suprimentos e impastos de produ<;ao e outros tributos. 

Na antiga lei 6.404/76, os gastos de aquisi<;ao, explora<;ao e desenvolvimentos 

enquadravam-se como despesas diferidas, pois seriam gastos pre-operacionais, ja hoje 

estes mesmos custos possuem tratamento diferenciado, cuja principal caracteristica eo seu 

reconhecimento em resultado e nao mais em passivo. 

Na explana<;ao citada pelo lAS 16, os conceitos de custos iniciais e subseqiientes 

sao as condi<;oes que agregam os custos incorridos ao Ativo Imobilizado, apenas se 

estiverem enquadrados nos quesitos de provavel beneficia futuro e mensura<;ao do custo de 

forma fiavel. 

2.2 Procedimentos para constitui~ao do desmantelamento de custo 

Ate o presente estudo, ressalta-se a inexistencia de urn procedimento para constituir 

provisoes de desmantelamento de custos, ha sim normas e interpreta<;oes do IASB 

definindo o conceito de provisao e da Comissao de Normaliza<;ao Contabilistica e 

IBRACON demonstrando o conceito de Passivo Ambiental, no entanto nao ha uma 

metodologia a ser seguida que contemple todas as informa<;oes que cada empresa deve 

conter para demonstrar esta informa<;ao. 

Nesta pesquisa nao ha uma metodologia padrao, mas pode-se destacar alguns 

pontos que sao considerados indispensaveis para aplicar de maneira adequada o 

desmantelamento de custo, dados estes extraidos de informa<;oes de uma empresa com 
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controle estrangeiro que exige o desmantelamento de custo de todas as suas controladas. 

Pode-se destacar OS principais pontos, que sao: (1) Tempo de vida util do Ativo 

Imobilizado; (2) Relat6rio de impacto ambiental; e (3) Contrato de aluguel. 

E importante ressaltar que nao ha uma obrigatoriedade para realizar o 

desmantelamento de custo, o fato gerador s6 pode ser exigido por dois metodos, via legal 

( contrato) ou construtiva, sendo assim a aplicabilidade desta norma e oriunda da Diretriz 

Contabilistica 29 em con junto com a lAS 3 7 e com a lAS 16, esta jun<;ao de normas 

descreve os conceitos, mas em nenhum momento estabelece urn procedimento padrao, isto 

pode ser urn ponto negativo para tornar o custo de desmantelamento uma ferramenta 

normal dentre as empresas. 

A divulga<;ao do custo de desmantelamento e prevista nos paragrafos 52 a 55 da 

Diretriz Contabilistica 29, cuja finalidade e apresentar as provisoes e passivos contingentes 

de carater ambiental, por meios de relat6rios e divulga<;ao de a<;oes referente a prote<;ao 

ambiental. 

2.2.1 Caracteriza~ao dos custos de desmantelamento 

0 desmantelamento de custo e uma forma de dividir e reconhecer as despesas por 

competencia via provisao de urn impacto futuro, ou seja, reconhecer uma obriga<;ao de 

restaurar, desmontar, remover, reciclar, abandono e desmantelamento das areas utilizadas 

de acordo com a sua vida util, minimizando com esta ideia tanto os impactos financeiros 

como os naturais, pois obriga a empresa via contrato pactuado a devolu<;ao de areas que 

por muito tempo foram geradoras de receita e garantidoras de recursos. 

0 conceito mais amplo de desmantelar significa reduzir, dividir redistribuir algo, 

desmantelar urn custo reconhecendo em varias etapas e uma atividade comumente utilizada 

em centenas e milhares de empresas, o reconhecimento de custos pelas fases do negocio, 

faz parte do processo normal. Kaplan e Cooper (1998, p. 273), afirmam que as empresas 

para minimizar esses custos futuros devem primeiro entender o verdadeiro impacto de cada 

produto. A ausencia do reconhecimento dos custos futuros dentre eles o grupo de custos de 

descarte, reciclagem, desmontagem, restaura<;ao e remo<;ao que sao custos de 

desmantelamento pode e ocasiona uma subestima<;ao dos custos totais de produ<;ao. 

Neste contexto para Epstein (1996), as empresas tambem devem levar em conta os 

custos de descarte, abandono, desmontagem, restaura<;ao e reciclagem, nos custos dos 

produtos e em seus investimentos, pois com este pensamento as empresas manteriam uma 
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normalidade de restaurar;;oes em locais explorados, minimizando os impactos ambientais e 

sociais, caracterizando a nova abordagem da responsabilidade social, crescimento 

economico com a vi sao social juntas. 

Para definir os custos de desmantelamento precisa-se entender e reconhecer o que e 

urn passivo de carater ambiental, segundo a Diretriz Contabilistica 29 em seu item 16 e 

quando ha uma saida de recursos incorporando beneficios economicos que resulte na 

liquidar;;ao de uma obrigar;;ao presente de carater ambiental, pela qual fara uma liquidar;;ao 

de forma fiavel. Para (Quezada, 2011), sao obrigar;;oes da empresa para com o meio 

ambiente, oriundas de resultados de anos de produr;;ao industrial e impactos ao meio 

ambiente. Para o IBRACON, segundo a NPA 11 pode ser conceituado como toda a 

agressao que pratica/ praticou contra o meio ambiente tanto nos seus investimentos 

necessaries para reabilita-lo, bern como multas e indenizar;;oes em potencial. 

As definir;;oes elaboradas e exaltadas sao fatores que demonstram a obrigar;;ao e 

destinar;;ao de urn tratamento especifico para os passivos ambientais, caracterizando a 

preocupar;;ao que as empresas em geral devem manter para com a natureza. 

2.2.2 Provisao de desmantelamento de custo 

0 desmantelamento de custos utiliza os conceitos do lAS 3 7 - Provisoes Passivas 

Contingentes e Ativos Contingentes, para provisionar os valores que devem estimar para 

que no fim do contrato realize-se: restaurar;;ao, retirada e desmontagem do imobilizado de 

forma adequada com a lei, extinguindo formas erradas de mensurar urn valor. 

Em sua essencia o lAS 37, estipula algumas formas de para que valores sejam 

provisionados, ou seja, ha urn criterio de avaliar;;ao para verificar sea provisao esta feita de 

acordo com os criterios estipulados em lei, e nesta abordagem que os custos de 

desmantelamento sobre urn imobilizado sao rigorosamente controlados uma vez que os 

val ores a serem desmantelados devem primeiramente estar de acordo com o lAS 3 7, para 

isto a norma prescreve alguns itens para a utilizar;;ao da provisao, conforme a seguir: 

Uma provisao deve ser reconhecida quando e somente quando: 

(a) uma empresa tenha uma obriga<;ao presente (legal ou construtiva) como 
resultado de urn acontecimento passado; 

(b) seja provavel (isto e, mais propenso do que nao) que urn ex-fluxo de recursos 
que incorporem beneficios economicos sera exigido para liquidar a obriga<;ao; e 
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(c) possa ser feita uma estimativa fiavel da quantia da obrigayao. A Norma faz 
notar que s6 em caso extremamente raros e que nao sera possivel uma estimativa 
fiavel. 

A norma deixa bern clara que "se essas condi9oes nao forern atendidas nenhurna 

provisao sera reconhecida". A obriga9ao presente e a ocorrida por urn evento passado, 

considerando todas as evidencias disponiveis. Para exernplificar utilizarei o exernplo 

contido na propria norma, urna a9ao judicial pode ser contestada se determinados eventos 

ocorrerarn ou esses eventos resultarn ern urna obriga9ao presente, o relat6rio do perito e 
urna obriga9ao presente, ou seja, e urna evidencia adicional proporcionada por urn evento 

ap6s. 

Evento passado e o fato gerador da obriga9ao presente neste caso e necessario que a 

entidade nao tenha altemativa realista para a liquida9ao da obriga9ao criada pelo evento. 

As dernonstra95es financeiras nao sao utilizadas para divulgar urna possivel posiyaO 

no futuro, ou seja, nao pode-se efetuar urna provisao hoje de algo que possuo urna 

estirnativa de realiza9ao futura, ressalto que o desrnantelarnento de custo esta atrelado a urn 

contrato ou urna obriga9ao adrninistrativa, sendo assirn sua liquida9ao e certa para o prazo 

de tempo descrito conforme clausula contratual ou parecer da adrninistra((ao. Urna entidade 

pode reconhecer ern urna provisao os custos de desativa9ao de urna ernpresa na rnedida que 

estes custos de danos causado forern retificados pela ernpresa. 

Urna provisao e urna obriga9ao, cornprorntsso entre duas partes, nao 

necessariarnente esta parte devida deve saber se a obriga9ao esta sendo realizada ou nao 

pela entidade obrigada, a qualifica9ao de urn passivo nao deve ser sornente pela obriga9ao 

presente a probabilidade de urn fluxo de saida deve existir para conternplar a obriga9ao e 

por firn acontecer sua liquida9ao. 

A utiliza9ao da provisao no desrnantelarnento de custo e utilizada da seguinte 

forma: o valor estirnado de rerno9ao, reparo e rnanuten9ao de ativo irnobilizado 

caracteriza-se como urna obriga9ao principal e o seu rnontante e elevado a urn indice, 

cornurn, prospectando a urn valor futuro obtendo assirn urn saldo de valor principal rnais 

atualiza9ao, reconhecendo entao o saldo como urna provisao para reconhecirnento destes 

valores ern cada periodo, deve ser efetuada rnensalrnente a avalia9ao a valor presente do 

valor provisionado, de acordo corn o CPC 01 Redu9ao ao valor recuperavel de ativos faz

se necessario a avaliar os indicios de desvaloriza9ao e a expectativa de rentabilidade futura 

(goodwil[), e irnportante destacar que ao trazer o saldo a valor presente utiliza-se outra taxa 
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ou indice, diferente da taxa utilizada para levar a valor futuro. 0 objetivo de corrigir os 

valores de desmantelamento a valor futuro e avaliar a valor presente, esta em analisar a 

melhor estimativa de reconhecimento, ou seja, visualizar o impacto que esta provisao ini 

causar no final da vida util do bern, com a melhor forma de reconhecimento presente no 

resultado, visando gerir os dispendios financeiros e operacionais da entidade. 

No esquema abaixo, pode-se visualizar como e feito o calculo de valor futuro e 

provisao a valor presente, juntamente com os indices de correvao e seus impactos 

contabeis, conforme demonstrado no esquema a seguir, visualizando na tabela 2 em forma 

de razonetes a contabilizavao a ser feita no reconhecimento inicial do desmantelamento e 

suas possiveis atualizavoes de taxas, depreciavao eo efeito da passagem do tempo. 

Razonetes demonstrativos a cerca do desmantelamento 

1) Reconhecimento inicial do desmantelamento 

370. 73~r Passive rm:s~;54 Ajuste·~=~;;rsente (P) Ajuste a vaiTres:~:~~~) 

2) Atuatiza~o da taxa de desconto, deprecia~o e efeito da passagem de tempo 

Taxa desconto (P) 

120.304,89 

Ativo 388.662 

Passivo 394.764 

Resultado 6.103 

Para ilustrar ainda mais a aplicavao da norma, pode-se visualizar a contabilizavao 

do desmantelamento de custo, pela metodologia de razonetes em "T", evidenciando os 

impactos contabeis propostos pela adovao da referida ferramenta. Para exemplificar a 
aplicabilidade do desmantelamento de custos, abordada pela pesquisa, o estudo de caso a 

seguir e urn importante fator para o entendimento adequado das teorias abordadas pelas 

normas e interpretavoes tecnicas. 
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2.2.3 Utiliza~ao da provisao para desmantelamento de custos 

As provisoes de desmantelamento sao constituidas para onerar o resultado atual, em 

fun<;:ao de urn desembolso futuro ja conhecido ou estimado pela empresa. A varia<;:ao do 

passivo decorrente da passagem do tempo serao quantificadas no passivo original, ou seja, 

devera ser reconhecido periodicamente pelo metodo de juros ao valor do passivo. Em cada 

periodo, o aumento do valor oriundo dos juros, sera considerado como aumento da obriga<;:ao 

(provisao) em contrapartida a uma despesa de ajuste a valor presente, sendo assim o valor o 

passivo sera corrigido mensalmente pela passagem do tempo, com isto o passivo estara 

sempre atualizado com a taxa de juros, espelhando assim a melhor estimativa possivel, 

contrariando a visao passada em que a constitui<;:ao do passivo estava atrelada a produ<;:ao de 

reserva. 

Dessa forma manter uma obriga<;:ao futura em forma de provisao ressalta ainda mais a 

real competencia de uma despesa por parte da empresa, entretanto manter atualizada esta 

obriga<;:ao futura faz parte do processo de real demonstra<;:ao do resultado, ou seja, refletindo 

no resultado os impactos corretos: provisao mais juros. 

2.2.4 Desmantelamento de custos e seus beneficios 

0 lAS 16, versa "a mensura<;:ao inicial de urn item do imobilizado pelo seu custo, uma 

entidade incluiria o custo de desmontagem e retirada desse item e restaura<;:ao do local em que 

esta localizado", contudo o desmantelamento de custo e uma obriga<;:ao determinada em 

contrato ou por cumprimento de politicas de empresas controladas. Desmantelar o custo e a 

apropria<;:ao de uma provisao destinada para custear a restaura<;:ao, retirada e desmontagem do 

local utilizado pelo imobilizado, seu objetivo principal e devolver o bern da mesma forma em 

que foi adquirido. 

Os beneficios economicos sao atingidos facilmente por esta norma, no entanto a 

responsabilidade social e ambiental que este tipo de regulamenta<;:ao traz de forma implicita 

para a empresa, ressalta ainda mais o conceito de desenvolvimento sustentavel, as empresas 

que ja aderiram a esta solicita<;:ao alem de cumprir normas intemacionais estao em 

conformidade com normas sociais e ambientais, expandindo com isto suas visoes sobre a 

importancia de manter os seus recursos naturais cada vez mais renovaveis. 
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Hoje a maioria de empresas que utilizam o desmantelamento de custo, sao a as 

companhias captadoras recursos naturais para transformarem em receitas futuras, empresas 

extratoras de petr6leo, geradoras de energia e6lica, hidreletricas e as chamadas usinas de 

energia limpa (nuclear), nestas areas este conceito de provisao para restaura9ao de locais e 

mais aplicavel, pois nestes casos a obrigatoriedade e clara e a extra9ao de recursos naturais 

para estas empresas sao fatores importantes e consideraveis na gerayao de receitas. Alem da 

capta9ao de recurso naturais, outros setores que nao estao obrigadas a realizar esta abertura de 

informa9ao realizam hoje uma forma de demonstrar esta abertura de obriga9ao, para 

demonstrar a sociedade a sua performance nao somente financeira como social. 

Em primeiro momenta as empresas nao obrigadas sem as premissas previstas para sua 

ado9ao, cumprem solicita9oes de suas coligadas e muitas estao realizando perspectiva de 

cunho social, o grande fato e que agora as empresas estao come9ando a conscientizar seus 

numeros juntamente com sua demanda social. Esta jun9ao de obrigatoriedade ou nao para 

empresas pode causar urn novo criteria de competi9ao entre as empresas, em virtude de que a 

procura de empresas que preocupam-se com o bern estar social e mais bern vista pela 

popula9ao em geral, demonstrando assim uma importancia de urn crescimento economico 

com mais clareza e transparente minimizando a interface humana junto a natureza. 

No entanto ha muito a ser pesquisado, demonstrando o impacto e ampliando ainda 

mais os beneficios para as empresas que possuem esta caracteristica de preocupayao social 

para algumas culturas a obten9ao de lucro e a forma mais ampla e unica como objetivo, no 

entanto mudan9as em praticas e preceitos sem a causa de impacto para cada organiza9ao. 

19 



3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para abordar o problema de pesquisa possui urn carater 

descritivo como abordagem principal. A coleta de dados utilizados como popula<;ao-alvo 

estao descritos nas 500 maiores e melhores empresas do Brasil, promovida pela revista Exame 

2011, em conjunto com a revista As melhores da Dinheiro, descrevendo as 500 melhores 

empresas do Brasil, com base no ano de 2010. A amostra aborda o setor de siderurgia e 

metalurgia, de acordo com as demonstra<;oes financeiras de 2007 a 2010, divulgadas 

publicamente. 

A justificativa da amostra e definida pelo criterio de que o setor de siderurgia e 

metalurgia e urn dos setores mais rentaveis com urn aumento de 34,9% do seu lucro medio 

sobre o patrimonio, analisado pela revista "As melhores da dinheiro". Para delimitar o 

universo da pesquisa foi escolhida as 10 maiores empresas denominadas pela revista Exame 

do setor acima citado. Com base na amostra definida foram coletados as demonstra<;oes 

financeiras de cada empresa via homepage especificas de cada entidade 

A analise descreve os impactos das provisoes de desmantelamento de custos, sobre o 

lucro ou prejuizo do exercicio, demonstrando o lucro ajustado das empresas, visando 

identificar o grau de impacto do resultado de exercicio proveniente de uma obriga<;ao futura. 

A principal dificuldade identificada foram as ausencias dos reflexos destas transa<;oes, bern 

definidas no Balan<;o Patrimonial ou em notas explicativas, sendo que muitas vezes para o 

referido estudo, a identifica<;ao foi encontrada nos relat6rios ambientais, componentes 

auxiliares as demonstra<;oes financeiras. 

A influencia das provisoes de desmantelamento de custos, reduz o lucro liquido das 

empresas alterando o seu resultado para o lucro liquido ajustado, ressalta-se que provisoes 

citadas acima, nao sao os efeitos unicos identificados, que originam o resultado ajustado, mas 

e uma forma de visualizar os impactos financeiros no balan<;o patrimonial em contrapartida o 

reconhecimento por competencia de uma despesa incorrida. 

0 enfoque na teoria contabil de uma obriga<;ao futura com impactos no resultado por 

baixa de ativos de longa dura<;ao e o principal escopo de pesquisa, com isto o aprofundamento 

de pesquisas futuras e novos conceitos amadurecem ainda mais os estudos praticos e originam 

novas metodologias e abordagens que na atualidade nao foi, ainda identificada. 
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3.1 Analise dos dados da pesquisa 

Os principais aspectos do desmantelamento de custos, abordam os custos iniciais e 

subseqiientes de urn projeto, visto que todo desenvolvimento de produto ou servi<;o mantem 

uma linha de custeio e despesas, parte integrante para a gera<;ao de receitas das empresas para 

alcan<;ar o resultado almejado. Para exemplificar a demonstra<;ao da pesquisa pode-se 

observar, conforme verificado na Tabela 1, a altemancia do lucro liquido transformado em 

lucro liquido ajustado, obtidos com base nas demonstra<;oes financeiras e relat6rios da 

administra<;ao da empresa Gerdau S/ A dos exercicios de 2008 a 2010, ressaltando a existencia 

de provisoes de Passivos Ambientais, divididos em curto e Iongo prazo. A Gerdau demonstra 

em seus balan<;os patrimoniais seus investimentos no meio ambiente, bern como suas praticas 

e tratamentos contabeis destas obriga<;oes, deixando claramente para os stakeholders o 

crescimento s6cio economico da empresa. Com base nas demonstra<;oes financeiras adotadas 

pel a Gerdau S/ A, os padroes ambientais estao discriminados abertamente para o publico, 

refletindo em seus numeros financeiros, os efeitos causados para a sociedade em geral. 

A empresa em questao, alem de cumprir com suas obriga<;oes pr6prias a politica de 

respeito ao meio ambiente, privilegia a contrata<;ao de fomecedores que seguem o mesmo 

conceito, desenvolvimento sustentavel. Para a Gerdau S/ A os custos ambientais causados por 

opera<;oes do passado e que nao contribuem para atuais ou futuras receitas sao tratadas como 

despesas e constituem para Passivos Ambientais apenas os esfor<;os de restaura<;ao 

devidamente estimados por premissas relevantes e discussoes com autoridades ambientais 

competentes. 

Tabela 1 - Resultado ajustado da empresa Gerdau S/ A. 

2010 : 2009 ~ 2008 

LUCRO LfQUIDO DO EXERClclO 2.4.57.379 1.004.508 l 4. 944.898 

Provisao para passives ambientais (CURTO PRAZO) -29.191 -91.83.5 l -17.75:9 

Provisao para passives ambientais (LONGO PRAZO} -42.902 -66.642 l -74.996 

LUCRO l lQUIDO AJUSTADO 2 .385.286 928J)31 l 4..-852.143: 

VARIAt;AO 7',.61'% 

A ausencia de informa<;oes delimitou ainda mats a abordagem da pesquisa, 

dificultando e postergando uma possivel hip6tese de tendencia, entretanto a empresa citada 

como referenda nesta pesquisa, exaltou em suas demonstra<;oes financeiras a preocupa<;ao em 

cumprir criterios legais e sociais evidenciando de forma clara suas obriga<;oes com o meio 

ambiente. Os dados coletados evidenciam, que para as empresas que utilizam os passivos 
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ambientais e demonstram estes impactos no resultado de forma clara e objetiva alem de obter 

uma postura de estar de acordo com as praticas conta.beis aceitas intemacionalmente, 

evidencia a preocupa<;ao com o meio em que esta inserida, fundamental muitas vezes, para 

ressaltar a posi<;ao conquistada a sociedade por uma real e adequada situa<;ao economica 

ocupada pela empresa. A entidade pesquisada realiza periodicamente levantamentos com 

objetivo de identificar areas potencialmente impactantes para seu negocio, visando cumprir 

com as legisla<;oes vigentes aplicaveis tanto para o setor, quanto para as empresas em geral. 

Em 2010 a Gerdau S/ A investiu R$ 13 7, 7 milhoes em praticas e tecnologias de prote<;ao 

ambiental, visando manter uma melhora tanto no seu processo, quanto em metodos 

altemativos de desenvolvimento, minimizando cada vez mais seus impactos. 

Entretanto, como a abordagem de crescimento sustentavel das empresas, as 

demonstra<;oes de impactos ambientais em seus numeros financeiros, sao essenciais em varios 

aspectos como: fusoes, cisoes, compra e venda de outras empresas, denominando os 

desembolsos futuros de situa<;oes correntes. 0 desmantelamento de custo tambem serve como 

uma ferramenta para minimizar estes riscos, constituindo provisoes adequadamente ajustadas 

por regulamentos e preceitos contabeis, exaltando a obriga<;ao legal e social demonstrada pela 

empresa culminando em uma demonstra<;ao financeira mais adequada a tendencia social. 
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4 CONSIDERAC,::OES FINAlS 

A elaboravao de ferramentas financeiras utilizadas para informar a seus investidores a 

situavao economica de uma companhia e tambem a melhor forma de demonstrar a 

preocupa9ao que as empresas mantem com a sociedade em geral, em virtude disto 

desmantelar o custo de utilizavao de uma area, restauro de locais contaminados, 

desmontagem, removao de instalav5es e equipamentos devolvendo o seu estado original antes 

da captavao de recursos e a utilizavao de maneira mais adequada para as empresas em geral, 

neste sentido os 6rgaos intemacionais de contabilidade International Accouting Standards 

(lAS) do International Accounting Standards Board (IASB) e em ambito nacional pela 

Comissao de N ormalizavao Contabilistica aplicada na Diretriz Contabilistica 29 Materiais 

Ambientais, descreve a forma de mensuravao e aplicavao deste conceito, ou seja, a 

contabilizavao de custos iniciais e subseqiientes, assim como diferenciar urn custo que nao 

entrara no calculo do desmantelamento sao passos que delimitam para as companhias em 

geral estipulando criterios padroes a serem seguidos intemacionalmente. 

Ressalta-se ainda que esta tratativa, possui uma certa dificuldade uma vez que sua falta 

de bibliografia e artigos, delimitam ainda mais o seu entendimento, neste caso espera-se uma 

clarificavao de outros pesquisadores, para que consiga-se atingir a desejada aplicavao 

minimizando seus possiveis equivocos, corroborando para que os estudos e as aplica96es 

sejam direcionadas para uma nova vertente da contabilidade, visando ainda mais a 

responsabilidade social destinada para cada empresa em geral. 
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6ANEXOS 

Anexo I 

Diretriz Contabilistica 29 - Materiais ambientais 

DIRETRIZ CONTABILISTICA No 29 

MATERIAS AMBIENTAIS 

I. OBJECTIVO 

1. A presente directriz contabilistica diz respeito aos criterios para o 
reconhecimento, mensura<;ao e divulga<;ao relativos aos dispendios de carater 
ambiental, aos passivos e riscos ambientais e aos ativo com eles relacionados 
resultantes de transa<;5es e acontecimentos que afetem, ou sejam susceptiveis de 
afetar, a posi<;ao financeira e os resultados da entidade relatada. 

2. Esta Directriz identifica tambem o tipo de informa<;ao ambiental que e apropriado 
divulgar, relativamente a atitude da entidade face as materias ambientais e ao 
comportamento ambiental da entidade, na medida em que possam ter 
conseqiiencias para a sua posi<;ao financeira. 

II. AMBITO 

3. A presente Diretriz Contabilistica aplica-se as informa<;5es a prestar nas 
Demonstra<;5es Financeiras Anuais e no Relat6rio de Gestao das entidades no que 
diz respeito a materias ambientais. Nao diz respeito a relat6rios com fins 
especificos, como por exemplo os relat6rios ambientais, exceto quando se 
considere adequado articular as Demonstra<;5es Financeiras Anuais e os Relat6rios 
de Gestao com os Relat6rios Ambientais separados com vista a assegurar a 
coerencia das informa<;5es neles contidas. 

4. Esta Diretriz aplica-se tanto as contas individuais como as contas consolidadas. No 
caso das contas consolidadas, as divulga<;5es devem referir-se ao grupo. Os criterios 
de reconhecimento e mensura<;ao deverao ser aplicados de forma consistente a todas 
as entidades que sejam objeto de consolida<;ao. 

5. A presente Directriz Contabilistica e aplicavel a todas as entidades abrangidas pelo 
Plano Oficial de Contabilidade. 

III. CONTEXTO 

6. A presente Diretriz Contabilistica adota a Recomenda<;ao da Comissao Europeia de 
30 de Maio de 2001 respeitante ao reconhecimento, mensura<;ao e divulga<;ao de 
materias ambientais nas contas anuais e no relat6rio de gestao das sociedades, 
publicada no Jomal Oficial das Comunidades Europeias de 13 de Junho de 2001. 
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7. Do prefunbulo da Recomenda9ao da Comissao Europeia destacam-se os seguintes 
aspectos: 

Apesar da estrutura legislativa europeia em materia de relato financeiro nao 
se referir explicitamente as questoes ambientais, aplicam-se os principios 
genericos e as disposi9oes estabelecidas na quarta e setima diretivas em 
materia de direito das sociedades (Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE, 
respectivamente ); 

Na linha da sua estrategia contabilistica de 1995 "(Harmoniza9ao 
contabilistica: uma nova estrategia face a harmoniza9ao internacional)", a 
Comissao pretende integrar a harmoniza9ao europeia no dominio 
contabilistico no contexto mais alargado da normaliza9ao contabilistica a 
nivel internacional. Conseqiientemente, a Comissao prestou o seu apoio aos 
trabalhos do International Accounting Standards Committee - IASC -
(atualmente International Accounting Standard Board- IASB -) que, por seu 
turno, tern como objectivo desenvolver urn conjunto fundamental de normas 
internacionais de contabilidade - International Accounting Standards- lAS, 
(actualmente International Financial Reporting Standards -IFRS-) de elevada 
qualidade. A Comissao esta empenhada em promover a manuten9ao da 
coerencia entre a estrutura do relato financeiro da Uniao Europeia e as 
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASC; 

0 IASC publicou diversas Normas Internacionais de Contabilidade que 
estabelecem disposi9oes e principios contabilisticos aplicaveis ao tratamento 
das materias ambientais. No entanto, nao ha muita orienta9ao directamente 
relacionada com estas materias e nao existe qualquer norma internacional de 
contabilidade que vise exclusivamente materias ambientais; 

A recomenda9ao foi preparada com vista a dar apoio as politicas 
relacionadas com o mercado unico e a contribuir para assegurar que os 
utentes das Demonstra9oes Financeiras recebam informa9oes importantes e 
comparaveis no que diz respeito as questoes ambientais, refor9ando assim 
as iniciativas comunitarias na area da protec9ao ambiental. A Comissao 
entende que existe uma necessidade legitima de promover uma maior 
harmoniza9ao quanto as divulga9oes nas contas anuais e nos relat6rios de 
gestao das sociedades da Uniao Europeia no que diz respeito as materias 
ambientais. Deve tambem melhorar-se a quantidade, a transparencia e a 
comparabilidade da informa9ao ambiental inserida nas contas anuais e nos 
relat6rios de gestao das sociedades. Para se alcan9ar estes objectivos, e 
dada a crescente importancia que se atribui aos problemas ambientais na 
Uniao Europeia, a Comissao pretende clarificar as regras actuais e fomecer 
linhas de orienta9ao mais especificas no que diz respeito ao 
reconhecimento, mensura9ao e divulga9ao das materias ambientais nas 
contas anuais e nos relat6rios de gestao das sociedades; 

A recomenda9ao tern por objectivo apresentar orienta9oes quanto a forma de 
aplicar o disposto nas quarta e setima diretivas (Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE, respectivamente) no que diz respeito as materias ambientais. 
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Por conseguinte, sao recomendadas determinadas formas de tratamento 
contabilistico no que se refere as materias ambientais com vista a ampliar 
a presta<;ao de informa<;5es por parte dos responsaveis pela elabora<;ao das 
demonstra<;5es financeiras. Embora encorajando certas solu<;5es especificas, 
estas orienta<;5es nao pretendem excluir a possibilidade de utilizar metodos 
alternatives, sempre que tal seja permitido pelas Directivas. Assim sendo, 
teve-se igualmente em conta a comunica<;ao interpretativa da Comissao, 
de 1997, relativa a certos artigos das quarta e setima directivas em materia de 
contabilidade (JOC 143 de 21.1.98) eo documento do Forum Consultive da 
Contabilidade sobre "Quest5es Ambientais no Relato Financeiro", de 
Novembro de 1995 (Documento XV/6004/94); 

A recomenda<;ao toma como referenda diversas Normas Internacionais de 
Contabilidade (lAS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Committee (IASC) com relevancia especifica para materias ambientais, 
nomeadamente a lAS 36intitulada "Imparidade de Activos", a lAS 37 
intitulada "Provisoes, Passives Contingentes e Activos Contingentes" e a lAS 
38 intitulada "Activos Incorp6reos". As disposi<;5es contidas nesta 
recomenda<;ao pretendem ser coerentes com estas N ormas Internacionais de 
Contabilidade, quando nada e dito em contrario; 

Esta recomenda<;ao e tambem influenciada pela declara<;ao sobre relato 
financeiro intitulada "Contabiliza<;ao e Relato Financeiro de Custos e 
Passives Ambientais", preparada pela ONU (IWGE- ISAR) em Mar<;o de 
1998. 

8. Considerando que os problemas ambientais se posicionam na primeira linha das 
preocupa<;5es a escala Mundial e que, na esteira do conceito de "Desenvolvimento 
Sustentavel" definido no Relat6rio Bruntland, a melhoria continua do 
comportamento ambiental, constitui, sem duvida, urn objective fundamental 
perseguido pelas organiza<;5es em geral e pelas empresas em particular, a presente 
Directriz, integrando-se na problematica global do ambiente, estabelece a nivel 
nacional urn conjunto de preceitos contabilisticos respeitantes a materias 
ambientais. 

IV. DEFINI<;OES 

DEFINI<;OES DE CAAACTER GENERICO 

9. Nesta directriz serao utilizadas as seguintes defini<;5es de caracter generico:: 

Provisao: e urn passivo de tempestividade ou quantia incerta; 

Passivo: e uma obriga<;ao presente da entidade proveniente de 
acontecimentos passados de cuja liquida<;ao se espera que resulte uma 
saida de recursos da entidade incorporando beneficios economicos; 

Acontecimento que cria obriga~oes: e urn acontecimento que cria uma 
obriga<;ao legal ou construtiva, que fa<;a com que uma entidade nao tenha 
nenhuma alternativa realista senao liquidar essa obriga<;ao; 
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Obriga~ao legal: e uma obriga9aO que deriva de: 

a) urn contrato (por termos explicitos ou implicitos); 

b) legisla9ao; ou 

c) outras obriga96es de lei. 

Obriga~ao construtiva: e uma obriga9ao que deriva de a96es de uma 
entidade em que: 

a) por urn modelo estabelecido de praticas passadas, de politicas 
publicitadas ou de uma declara9ao suficientemente especifica, a 
entidade tenha indicado a outras partes que aceitara certas 
responsabilidades; e 

b) em consequencia, a entidade tenha criado uma expectativa valida nessas 
outras partes de que cumprira essas responsabilidades; 

Passivo contingente: 

a) e uma possivel obriga9ao que provenha de eventos passados e cuja 
existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao ocorrencia de 
urn ou mais eventos futuros incertos nao totalmente adentro do controlo 
da entidade; ou 

b) uma obriga9ao presente que surja proveniente de eventos passados mas 
que nao e reconhecida porque: 
i) nao e provavel que uma saida de recursos incorporando beneficios 

econ6micos sera exigida para liquidar a obriga9ao; ou 
ii) a quantia da obriga9ao nao pode ser mensurada com suficiente 
fiabilidade. 

Contrato oneroso: e urn contrato em que os custos nao evitaveis de 
satisfazer as obriga96es sob contrato excedam os beneficios econ6micos que 
se espera seJam 
recebidos sob o mesmo; 

Reestrutura~ao: e urn programa que seja planeado e controlado pela 
administra9ao e que altera materialmente ou: 

a) o ambito de urn neg6cio empreendido por uma 
entidade; ou b) a maneira como o neg6cio e 
conduzido. 

Activo contingente: e urn possivel activo proveniente de acontecimentos 
passados e cuja existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao 
ocorrencia de urn ou mais eventos futuros incertos nao totalmente adentro do 
controlo da entidade; 

Quantia recupenivel: e a quantia mais alta de entre o pre9o de venda 
liquido de urn activo e o seu valor de uso; 
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Pre~o de venda liquido: e a quantia a obter da venda de urn activo numa 
transac<;ao entre partes conhecedoras e interessadas, independentes entre si, 
menos os custos com a aliena<;ao; 

Custos com a aliena~io: sao os custos incrementais directamente atribuiveis 
a aliena<;ao de urn activo, excluindo custos de financiamento e impostos 
sobre o rendimento; 

Valor de uso: e o valor presente dos fluxos de caixa estimados futuros que 
se espera que surjam do uso continuado de urn activo e da sua aliena<;ao no 
fim da sua vida u.til; 

Perda de imparidade: e o excedente da quantia escriturada de urn activo 
em rela<;ao a sua quantia recuperavel; 

Quantia escriturada: e a quantia pela qual urn activo e reconhecido no 
Balan<;o, ap6s a dedu<;ao de qualquer deprecia<;ao acumulada ( amortiza<;ao) e 
deperdas de 
imparidade acumuladas inerentes. 

DEFINI<;OES DE CARACTER ESPECIFICO 

10. 0 termo ambiente refere-se ao meio fisico natural, incluindo o ar, a agua, a terra, 
a flora, a fauna e os recursos nio renovaveis como por exemplo os combustiveis 
f6sseis e os minerais. 

11. Os dispendios de caracter ambiental incluem os custos das medidas tomadas 
por uma entidade ou, em seu nome, por outras entidades, para evitar, reduzir ou 
reparar danos de caracter ambiental decorrentes das suas actividades. Estes 
custos incluem, entre outros, a elimina<;ao de residuos ou as iniciativas destinadas 
a evitar a sua forma<;ao, a protec<;ao dos solos e das aguas superficiais e 
subterraneas, a preserva<;ao do ar puro e das condi<;oes climaticas, a redu<;ao do 
ruido e a protec<;ao da bio-diversidade e da paisagem. 

Incluem-se igualmente no conceito de dispendios de caracter ambiental os custos 
adicionais identificaveis cujo objectivo principal consista em evitar, reduzir ou 
reparar danos de caracter ambiental. 

12. Caso nao seja possivel separar a quantia dos custos adicionais de caracter ambiental 
relativamente a outros custos nos quais possam estar integrados, pode fazer-se uma 
estimativa para a sua mensura<;ao, na condi<;ao de a quantia obtida satisfazer o 
requisito de ter como objectivo principal a preven<;ao, a redu<;ao ou a repara<;ao de 
danos ambientais. 

13. Os custos incorridos susceptiveis de produzir efeitos beneficos para o ambiente, 
mas cujo objectivo principal consista em dar resposta a outras necessidades, como 
por exemplo urn aumento da rendibilidade, a sanidade e a seguran<;a nos locais de 
trabalho, a seguran<;a na utiliza<;ao dos produtos da entidade ou a eficiencia 

29 



produtiva, devem ser excluidos do conceito de dispendios de canicter ambiental. 

14. Os custos incorridos em consequencia de multas ou outras penalidades, pelo 
nao cumprimento da regulamentayao ambiental, bern como as indemnizayoes a 
terceiros em consequencia de perdas ou danos provocados por polui9iio ambiental 
no passado, sao tambem excluidos do conceito de dispendios de canicter 
ambiental, embora sujeitos a divulga9iio conforme estabelecido na alinea k) do 
panigrafo 55 desta Directriz. Apesar de serelacionarem com os efeitos das 
actividades da entidade sobre o ambiente, estes custos nao evitam, reduzem ou 
reparam danos ambientais. 

15. 0 Servi9o Estatistico da Uniao Europeia (Eurostat) elaborou uma serie de definiyoes 
pormenorizadas de dispendios por dominio ambiental, que estao incluidas nos 
documentos de aplica9iio do Regulamento (CE, Euratom) no 58/97 do Conselho, 
relativo as estatisticas estruturais das entidades. Essas defini9oes, conforme capitulo 
IX, que estao sujeitas a uma actualiza9iio peri6dica, constituem a base para os 
requisitos em materia de informa9oes estatisticas sobre os dispendios de protec9iio 
ambiental na Uniao Europeia. Recomenda-se que as entidades, ao utilizar a 
defini9iio especifica estabelecida nos paragrafos 11 a 13, tenham em conta estas 
defini9oes pormenorizadas, para as divulgayoes sobre os dispendios de canicter 
ambiental previstas no capitulo VII desta Directriz, na medida em que sejam coerentes 
com os criterios de reconhecimento e mensura9iio estabelecidos nos capitulos V e VI. 

V. RECONHECIMENTO 

RECONHECIMENTO DE PASSIVOS DE CARACTER AMBIENTAL 

16. Reconhece-se urn passivo de canicter ambiental quando seja provavel que uma 
saida de recursos incorporando beneficios econ6micos resulte da liquida9iio de 
uma obriga9iio presente de caracter ambiental, que tenha surgido em 
consequencia de acontecimentos passados e se a quantia pela qual se fara essa 
liquida9iio puder ser mensurada de forma fiavel. 

A natureza desta obrigayao deve ser claramente definida e pode ser de dois tipos: 

a) Legal ou contratual, se a entidade tiver uma obriga9iio legal ou contratual de 
evitar, reduzir ou reparar danos ambientais; ou 

b) Construtiva, se resultar da propria actua9iio da entidade, quando esta se tiver 
comprometido a evitar, reduzir ou reparar danos ambientais e nao puder deixar 
de o fazer em virtude de, em consequencia de declarayoes publicas sobre a sua 
estrategia ou 
as suas inten9oes, ou de urn padrao de comportamento por ela estabelecido no 
passado, a entidade tiver dado a entender a terceiros que aceita a responsabilidade 
de evitar, reduzir ou reparar danos ambientais. 

1 7. As praticas passadas ou correntes do sector apenas podem dar origem a uma 
obriga9iio construtiva para a entidade na medida em que a administra9iio nao 
possa deixar de agir, ou seja apenas ocorrera quando a entidade tiver aceite a 
responsabilidade de evitar, reduzir ou reparar danos ambientais atraves de uma 
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declaravao especifica publicada ou atraves de urn padrao de comportamento 
estabelecido no passado. 

18. Os danos ambientais que possam relacionar-se com a entidade, ou que possam ter 
sido por ela causados, mas relativamente aos quais nao exista qualquer obriga9ao 
legal, contratual ou construtiva de reparavao, nao podem ser qualificados como 
passivos de caracter ambiental nas contas anuais da entidade, de acordo com os 
paragrafos 16 e 17. Este facto nao prejudica a aplicavao dos criterios estabelecidos 
nos paragrafos 21 e 22 relatives a passivos contingentes de caracter ambiental. 

19. Reconhece-se urn passivo de caracter ambiental quando possa ser efectuada uma 
estimativa fiavel dos custos decorrentes da obrigavao subjacente. Caso exista, a 
data do Balan9o, uma obrigavao cuja natureza esteja claramente definida e seja 
susceptive! de originar uma saida de recursos incorporando beneficios econ6micos, 
mas de quantia ou data incerta, deve reconhecer-se uma provisao, desde que possa 
fazer-se uma estimativa fiavel da quantia dessa obriga9ao. Incertezas quanto a 
data ou a quantia podem estar associadas, por exemplo, a evoluvao das 
tecnologias de depuravao e a extensao e natureza da depuravao exigida. 

20. Nos casos, raros, em que nao seja possivel uma estimativa fiavel dos custos, 
nao devera reconhecer-se esse passivo. Devera considerar-se que existe urn passivo 
contingente, tal como referido no paragrafo 21. 

Passivos contingentes de caracter ambiental 

21. Os passivos contingentes nao devem ser reconhecidos no Balan9o. Se existir uma 
possibilidade, menos que provavel, de que urn dano ambiental deva ser reparado 
no futuro, 
mas essa obrigavao esteja ainda dependente da ocorrencia de urn acontecimento 
incerto, deve divulgar-se urn passivo contingente no Anexo ao Balanvo e a 
Demonstravao dos Resultados. 

22. Se for remota a possibilidade da entidade ter de incorrer num dispendio de caracter 
ambiental ou se tal dispendio nao for materialmente relevante, nao e necessaria 
divulgar qualquer passivo contingente. 

Comnensacio de passiyos e reembolsos esperados 

23. Caso a entidade preveja que alguns ou todos os dispendios relacionados com urn 
passivo de caracter ambiental sejam reembolsaveis por uma outra parte, esse 
reembolso apenas sera reconhecido quando seja virtualmente certo que sera 
recebido caso a entidade liquide tal obriga9ao. 

24. Urn reembolso esperado de urn terceiro nao devera ser compensado com urn 
passivo de caracter ambiental. Devera ser evidenciado separadamente como urn 
activo no Balan9o, por uma quantia que nao exceda a quantia da correspondente 
provisao. Apenas podera ser utilizado como compensavao de urn passivo de 
caracter ambiental quando existir urn direito legal a essa compensavao e a entidade 
tiver a intenvao de o usar. 
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Quando com base nestas disposi<;oes for apropriado efectuar tal compensa<;ao 
deve divulgar- se no Anexo ao balan<;o e a demonstra<;ao dos resultados a 
quantia total do passivo, bern como a do reembolso esperado. 

25. Os proventos esperados da aliena<;ao de Imobilizado, ainda que relacionado com 
materias de natureza ambiental, nao deverao ser utilizados para compensar urn 
passivo de caracter ambiental, nem tidos em considera<;ao ao calcular uma 
provisao, mesmo que essa aliena<;ao esperada esteja intimamente ligada ao 
acontecimento que da origem a provisao. 

26. Normalmente a entidade e responsavel pela totalidade do passivo de caracter 
ambiental. Caso contrano, apenas a parte imputavel a entidade devera ser inscrita 
como passivo de caracter ambiental 

RECONHECIMENTO DOS DISPENDIOS DE CARACTER AMBIENTAL 

27. Os dispendios de caracter ambiental devem ser reconhecidos como gastos no 
periodo em que sao incorridos, a menos que satisfa<;am os criterios necessaries 
para serem reconhecidos como urn activo, estabelecidos no paragrafo 29. 

28. Os dispendios de caracter ambiental relacionados com danos que ocorreram num 
exercicio anterior nao podem qualificar-se como ajustamentos de exercicios 
anteriores mas devem pelo contrario ser registados como gastos no exercicio 
corrente ou seja no exercicio durante o qual foram reconhecidos. 

Capitalizacio dos dispendios de caracter ambiental 

29. Os dispendios de caracter ambiental podem ser capitalizados caso tenham sido 
incorridos para evitar ou reduzir danos futuros ou para preservar recursos, 
proporcionem beneficios econ6micos no futuro e satisfa<;am as condi<;oes para 
reconhecimento como imobilizado. 

30. Os dispendios de caracter ambiental incorridos para evitar ou reduzir danos 
futuros, ou para preservar recursos, apenas podem ser qualificados para 
reconhecimento como activos, se se destinarem a servir de maneira duravel a 
actividade da entidade e se, alem disso, estiver satisfeita uma das seguintes 
condi<;oes: 

a) Os custos relacionarem-se com beneficios econom1cos que se espera 
venham a fluir para a entidade e que permitam prolongar a vida, aumentar 
a capacidade ou melhorar a seguran<;a ou eficiencia de outros activos 
detidos pela entidade (para alem do seu nivel de eficiencia determinado 
originalmente ); ou 

b) Os custos permitirem reduzir ou evitar uma contamina<;ao am hi ental 
susceptive! de ocorrer em resultado das futuras actividades da entidade. 

31. Se os criterios que permitem o reconhecimento como activo, estabelecidos nos 
paragrafos 29 e 30, nao estiverem satisfeitos, os dispendios de caracter ambiental 
devem ser registados como gastos do periodo, quando incorridos. Se esses 
criterios forem satisfeitos, os dispendios de caracter ambiental devem ser 
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capitalizados e amortizados no periodo corrente e durante urn periodo futuro 
apropriado, ou seja, de forma sistematica ao longo da sua vida econ6mica util 
esperada. 

32. Os dispendios de caracter ambiental nao devem ser capitalizados, mas sim, 
imputados a resultados caso nao proporcionem beneficios econ6micos futuros. Esta 
situa<;ao ocorre quando os dispendios de caracter ambiental respeitarem a 
actividades passadas ou correntes e ao restauro das condi<;oes ambientais no estado 
em que se encontravam antes da contamina<;ao (por exemplo, tratamento de 
residuos, custos de depura<;ao relacionados com actividades operacionais, 
repara<;ao de danos verificados em exercicios anteriores, custos ambientais de 
natureza administrativa ou auditorias ambientais ). 

33. Certos elementos, tais como instala<;oes fabris e maquinaria, podem ser adquiridos 
por razoes ambientais, como por exemplo instala<;oes tecnicas de controlo ou 
preven<;ao da polui<;ao adquiridas para dar cumprimento as leis ou regulamentos 
ambientais. Caso satisfa<;am os criterios necessarios ao reconhecimento como 
activo, estabelecidos nos paragrafos 29 e 30, devem ser capitalizados. 

34. Existem certos casos em que do proprio dispendio de caracter ambiental nao 
resultam quaisquer beneficios econ6micos futuros esperados, mas sim, beneficios 
futuros provenientes de outro activo que e utilizado na actividade operacional da 
entidade. Quando o dispendio de caracter ambiental que seja reconhecido como 
activo, se relaciona com outro activo existente, deve ser considerado como parte 
integrante desse activo, nao devendo ser reconhecido separadamente. 

35. Podem existir direitos ou outros elementos de natureza semelhante adquiridos por 
motivos associados ao impacto das actividades da entidade sobre o ambiente (por 
exemplo, patentes, licen<;as, autoriza<;ao de polui<;ao e direitos de emissao ). Se 
tiverem sido adquiridos a titulo oneroso, e, alem disso, satisfizerem os criterios 
necessarios ao seu reconhecimento como activo, tal como estabelecido nos 
paragrafos 29 e 30, devem ser capitalizados e amortizados sistematicamente ao 
longo das suas vidas econ6micas uteis esperadas. Caso nao satisfa<;am esses 
criterios, devem ser imputados a resultados. 

Imparidade de activos 

36. Certos desenvolvimentos ou factores de natureza ambiental como por exemplo o 
caso de contamina<;ao de urn local, podem dar origem a imparidade de urn 
imobilizado ja existente. Deve ser efectuado urn ajustamento (perda por 
imparidade) caso a quantia recuperavel pelo uso do activo se tenha tornado 
inferior a sua quantia escriturada. Essa situa<;ao deve ser considerada como 
permanente. 

A quantia desse ajustamento devera ser imputada a resultados do periodo. 

As provisoes para passivos e encargos, tal como definidas no paragrafo 19, nao 
podem ser utilizadas para compensar o valor dos activos. 
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3 7. Caso, nos termos do estabelecido no panigrafo 34, os dispendios de canicter 
ambiental sejam reconhecidos como parte integrante de urn outro activo, esse 
activo conjunto deveni, em cada data de referenda do Balan<;:o, ser submetido ao 
teste da recuperabilidade e, quando apropriado, reduzido a sua quantia recupenivel. 

38. Caso a quantia escriturada de urn activo ja inclua perda de beneficios econ6micos 
por razoes de caracter ambiental, os dispendios subsequentes necessarios para 
restabelecer os beneficios econ6micos futuros ao seu padrao original de eficiencia 
poderao ser capitalizados, na medida em que a quantia escriturada resultante nao 
exceda a quantia recuperavel do activo. 

VI. MENSURA~AO 

MENSURA~AO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 

39. Urn passivo ambiental e reconhecido quando puder ser feita uma estimativa fiavel 
dos dispendios para liquidar a obriga<;:ao. 

40. A quantia desse passivo deve ser a melhor estimativa do dispendio exigido para 
liquidar a obriga<;:ao presente a data do Balan<;:o, com base na situa<;:ao existente e 
tendo em conta a evolu<;:ao futura da tecnica e da legisla<;:ao, na medida em que seja 
provavel a sua ocorrencia. 

41. Deve ser feita uma estimativa da quantia total do passivo, independentemente da 
data em que a actividade cesse ou da data em que esse passivo deva ser liquidado. E 
permitida a constitui<;:ao gradual da quantia total do passivo ao longo do periodo 
durante o qual a entidade efectue as suas opera<;:oes. 

42. Ao estimar a quantia de urn passivo ambiental, devem aplicar-se as regras a seguir 
indicadas: 

a) Se a mensura<;:ao de urn passivo implicar a possibilidade de diferentes 
quantias, devera ser considerada a melhor estimativa, nos termos do 
paragrafo 40; 

b) Nos casos, extremamente raros, em que nao e possivel determinar a melhor 
estimativa do passivo com fiabilidade suficiente, esse passivo deve ser 
considerado como urn passivo contingente, devendo por conseguinte ser 
divulgado no Anexo ao Balan<;:o e a Demonstra<;:ao dos Resultados, bern 
como as razoes pelas quais nao possa ser feita uma estimativa fiavel. 

43. Para se mensurar a quantia de urn passivo ambiental ha que ter ainda em 
considera<;:ao o seguinte: 

custos incrementais diretos do esfor<;:o de repara<;:ao; 

custo das remunera<;:oes e presta<;:oes pagas aos trabalhadores, que se espera 
venham a dedicar uma parte significativa do seu tempo de trabalho 
diretamente ao processo de restaura<;:ao; 

obriga<;:oes de controlo ap6s repara<;:ao dos danos; e 

progresso tecnol6gico na medida em que seja provavel que as autoridades 
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publicas recomendem a utiliza<;ao de novas tecnologias. 

ProyisOes nara restauro de locais contaminados e custos de desmantelamento 

44. Os dispendios relacionados com o restauro de locais, remo<;ao dos desperdicios 
acumulados, paragem ou remo<;ao de activos imobilizados, em que a entidade 
seja obrigada a incorrer, deverao ser reconhecidos de acordo com os criterios 
estabelecidos nos panigrafos 16 a 20. Caso sejam satisfeitos esses criterios, a 
obriga<;ao de incorrer em dispendios no futuro deveni ser contabilizada como urn 
passivo de caracter ambiental. 

45. Nos termos do estabelecido no paragrafo 41, esse passivo ambiental associado ao 
restauro de locais, a remo<;ao ou ao encerramento de instala<;oes, devera ser 
reconhecido na data em que tiver Irucio a actividade da entidade e, 
consequentemente, surgir a obriga<;ao. 0 reconhecimento desse passivo nao 
devera ser retardado ate ao momento do termo da actividade ou do encerramento 
do local. Caso seja reconhecido este passivo, o dispendio estimado e incluido 
como parte do custo do activo relacionado que deve ser desmantelado e removido. 
Este dispendio capitalizado e entao amortizado como parte da quantia depreciavel 
do activo relacionado. Caso sutjam danos suplementares no decurso das opera<;oes, 
a obriga<;ao de a entidade os reparar surge no momento em que esses danos 
ambientais ocorrem. 

46. No caso de restauro de locais e de custos de desmantelamento respeitantes a 
opera<;oes a longo prazo, e preferivel o tratamento contabilistico estabelecido no 
paragrafo 45. A constitui<;ao gradual de uma provisao para esses custos e uma 
op<;ao permitida. A entidade pode reconhecer custos de encerramento a longo 
prazo durante o periodo relativo as opera<;oes. Uma frac<;ao dos custos e imputada 
como gasto em cada periodo contabilistico, sendo o saldo resultante evidenciado 
separadamente como passivo. 

Desconto dos passiyos ambientais de Iongo prazo 

4 7. Para OS passivos ambientais que nao sejam liquidados num futuro proximo, e 
permitida, mas nao exigida, a sua mensura<;ao pelo valor presente, isto e 
descontado, se a obriga<;ao, a quantia e a data dos pagamentos estiverem fixados 
ou puderem ser determinados com 
fiabilidade. A mensura<;ao ao custo corrente (ou seja, o custo estimado nao 
descontado) e tambem aceitavel. Todavia, caso o efeito do valor temporal do dinheiro 
seja materialmente relevante, e mais adequado avaliar os passivos ambientais pelo seu 
valor presente. 

48. 0 metodo escolhido deve ser divulgado no Anexo ao Balan<;o e a Demonstra<;ao 
dos Resultados. 0 custo que se espera seja incorrido devera basear-se num plano 
de depura<;ao e/ou repara<;ao dos danos causados pela contamina<;ao, especifico 
para o local em causa. As quantias e o calendario dos pagamentos a efectuar 
deverao basear-se em informa<;oes objectivas e verificaveis. 

49. Os fluxos de caixa estimados e nao descontados deverao consistir nas quantias que 
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se espera pagar nas diferentes datas de vencimento (incluindo estimativas da 
inflayao) e deverao ser calculados utilizando os pressupostos explicitos 
decorrentes do plano de depurayao e/ou do plano de reparayao, de tal forma que 
qualquer pessoa conhecedora possa rever esses calculos e concilia-los com os 
fluxos de caixa esperados. 

50. Se uma entidade utilizar o metodo do desconto para a mensurayao dos seus passivos 
ambientais, esse metodo deve ser aplicado de forma consistente. Todos os activos 
relacionados com a recuperayao de uma parte ou da totalidade de urn passivo 
mensurado com base no metodo do desconto, deverao tambem ser descontados. 
Alem disso, se os passivos forem mensurados com recurso ao desconto, a quantia 
recuperavel dos activos devera tambem ser mensurada com base em fluxos de caixa 
descontados. 

51. A mensurayao pelo valor presente exige a determinayao de uma taxa de desconto, 
bern como informa96es sobre os factores que podem afectar a data e a quantia 
dos fluxos de caixa esperados. Alem disso, a quantia do passivo devera ser 
revista anualmente e ajustada em fun9ao de qualquer alterayao dos pressupostos. 

VII. APRESENTA<;AO E DIVULGA<;AO 

52. As materias ambientais devem ser objecto de divulga9ao na medida em que sejam 
materialmente relevantes para avalia9ao do desempenho financeiro ou para a 
posi9ao financeira da entidade. 

DIVULGA<;OES NO RELATORIO DE GESTAO 

53. Quando, em conformidade como disposto no artigo 66° do C6digo das Sociedades 
Comerciais, certas materias ambientais forem relevantes para o desempenho e 
posiyao financeira da entidade ou para o seu desenvolvimento, o relat6rio de 
gestao incluira uma descri9ao dessas materias, bern como da resposta da 
entidade as mesmas materias. Essas informa96es devem incluir uma analise 
objectiva da evoluyao e situayao das actividades da entidade, na medida em que 
sejam susceptiveis de serem directamente afectadas por materias ambientais. Para 
esse efeito serao de efectuar as seguintes divulgay5es: 

a) A politica e os programas que tenham sido adoptados pela entidade 
relativamente as medidas de protecyao ambiental, especialmente no que diz respeito 
a prevenyaO da poluiyaO. E importante que OS utentes do relat6rio de gestao possam 
verificar em que medida a protecyao ambiental e parte integrante das politicas e 
actividades da entidade. Se for caso disso, pode incluir-se uma referencia a adop9ao 
do sistema de protecyao do ambiente, bern como a obriga9ao de respeitar urn 
determinado conjunto de normas ou certifica96es associadas; 

b) A extensao em que tenham sido implementadas ou estejam em curso 
de implementayao medidas de protecyao ambiental, em virtude da legislayao actual 
ou para antecipar uma futura alterayao legislativa, ja proposta; 

c) As melhorias efectuadas em areas-chave da protec9ao ambiental. Esta 
informayaO e especialmente util na medida em que pormenorize, de forma objectiva e 
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transparente, o desempenho da entidade relativamente a urn determinado objectivo 
quantificado (por exemplo, emissoes nos cinco anos precedentes) e as razoes pel as 
quais se verificam eventualmente desvios significativos; 

d) Sempre que adequado e relevante, tendo em conta a natureza e a dimensao das 
actividades da entidade e os tipos de problemas ambientais associados a essa 
actividade, informa9oes sobre o seu desempenho ambiental, tais como, consumo de 
energ~a, consumo de materias-primas, consumo de agua, emissoes, remo~tao de 
residuos. 

Estas informa9oes poderao ser fomecidas atraves de indicadores de eco
eficiencia e, quando relevante, discriminadas por segmento de neg6cio. E 
especialmente importante fomecer dados quantitativos, em termos absolutos, para as 
emissoes e para o consumo de energia, agua e materias, no periodo de referencia, 
em conjunto com dados comparativos respeitantes ao periodo de referencia anterior. 
Estes numeros deverao ser expressos, de preferencia, em unidades fisicas e nao em 
termos monetanos; no entanto, para uma melhor compreensao do seu significado 
relativo e da sua evolu~tao, os numeros em termos monetanos podem ser 
relacionados com as quantias evidenciadas no Balan~to ou na demonstra~tao dos 
resultados; 

e) Se a entidade emitir urn relat6rio ambiental separado, que contenha 
informa9oes mais pormenorizadas ou informa~tao ambiental adicional quantitativa ou 
qualitativa, deve ser feita uma referencia a esse relat6rio. Se esse relat6rio ambiental 
contiver as informa9oes mencionadas na alinea d), pode tambem fazer-se uma 
descri~tao resumida desse relat6rio e indicar-se que podem ser consultadas outras 
informa9oes relevantes no relat6rio ambiental. As informa9oes prestadas no relat6rio 
ambiental separado deverao ser consistentes com quaisquer informa~toes conexas 
publicadas no relat6rio de gestao e nas contas anuais da entidade. Se o relat6rio 
ambiental tiver sido sujeito a urn processo de verifica~tao extema, tal facto deve 
tambem ser mencionado no relat6rio de gestao. E importante informar os utentes do 
relat6rio de gestao sobre se o relat6rio ambiental contem ou nao informa~tao objectiva, 
verificavel extemamente. 

0 ambito e a delimita~tao da entidade relatada devem ser, preferencialmente, os 
mesmos no relat6rio de gestao e no relat6rio ambiental separado. Caso contrario, o 
ambito e a delimita~tao devem ser claramente explicitadas no relat6rio ambiental, por 
forma a que possa identificar-se em que medida correspondem a entidade que elabora 
o relat6rio de gestao. Alem disso, a data e periodo de referencia do relat6rio ambiental 

separado devem tambem, de preferencia, coincidir com os do relat6rio de 
gestao. 

APRESENTA<;AO NO BALAN<;O 

54. As provisoes de caracter ambiental devem ser apresentadas no Balan~to sob a 
rubrica "Outras provisoes para riscos e encargos". 

DIVULGA<;OES NO ANEXO AO BALAN<;O E A DEMONSTRA<;AO DOS 
RESULTADOS 
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55. Na nota 48 do Anexo ao balan9o e a demonstra((ao dos resultados e na nota 50 do 
Anexo ao balan9o e a demonstrayao dos resultados consolidados, sob epigrafe 
"Informa((oes sobre materias ambientais", deve ser divulgado o seguinte: 

a) Descri9ao dos criterios de mensura9ao adoptados, bern como dos metodos 
utilizados no calculo dos ajustamentos de valor, no que respeita a materias 
ambientais; 

b) Os incentivos publicos relacionados com a protec9ao ambiental, recebidos ou 
atribuidos a entidade. Especifica((ao das condi9oes associadas a concessao de cada 
incentivo ou uma sintese das condi9oes, caso sejam semelhantes. 

Deve tambem divulgar-se o tratamento contabilistico adoptado; 

c) Informa((oes pormenorizadas sobre as provisoes de canicter ambiental 
incluidas na rubrica "Outras provisoes para riscos e encargos"; 

d) Passivos de caracter ambiental, materialmente relevantes, que estejam 
incluidos em cada uma das rubricas do Balan9o; 

e) Para cada passivo de caracter ambiental materialmente relevante, descri9ao 
da respectiva natureza e indica9ao do calendario e das condi9oes da sua 
liquida((ao. Explica9ao dos danos e das leis ou regulamentos que exigem a sua 
repara9ao e as medidas de restauro ou preven9ao adoptadas ou propostas. Se a 
natureza e as condi9oes subjacentes as diferentes rubricas forem suficientemente 
semelhantes, estas informa9oes podem ser divulgadas de forma agregada. Caso a 
quantia dos custos seja estimada com base num intervalo de quantias, uma 
descri9ao da forma como se chegou a estimativa, com indica9ao de quaisquer 
altera9oes esperadas na legisla9ao ou na tecnologia existente, que estejam refletidas 
nas quantias indicadas; 

f) Politica contabilistica adoptada no caso de custos de longo prazo referentes ao 
restauro dos locais, ao encerramento e desmantelamento. 

Se a entidade utiliza o metodo da constitui9ao gradual de uma provisao 
referido no paragrafo 46, a quantia total da provisao que seria necessaria para cobrir 
todos esses custos a longo prazo. 

0 disposto nas alineas i) e j), seguintes, no que diz respeito a divulga9oes 
sobre os dispendios de caracter ambiental imputados a resultados e os dispendios de 
caracter ambiental capitalizados, deve tambem ser tido em considera9ao; 

g) Caso tenha sido utilizado o metodo do valor presente e o efeito do 
desconto seja materialmente relevante, deve tambem ser divulgada a quantia nao 
descontada desse passivo, bern como a taxa de desconto utilizada; 

h) Passivos contingentes de caracter ambiental, incluindo informa9oes 
descritivas com pormenor suficiente para que a natureza do seu caracter contingente 
sej a entendida. 
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Se as incertezas na mensurayao forem de tal modo significativas que tomem 
impossivel estimar a quantia de urn passivo de canicter ambiental, deve referir-se esse 
facto, juntamente com as razoes que o explicam e sempre que possivel, como intervalo 
de resultados possiveis; 

i) Quantia dos dispendios de canicter ambiental capitalizadas durante o periodo 
de referencia na medida em que possa ser estimada com fiabilidade. 

Sempre que aplicavel, deve tambem divulgar-se qual a parte dessa quantia que 
diz respeito a dispendios destinados a remo9ao de agentes poluidores ap6s a sua cria9ao 
equal a parte que representa o dispendio adicional de adapta9ao das instala96es e/ou do 
processo produtivo com vista a provocar menos polui9ao ( ou seja, que se relaciona 
com tecnologias ou pniticas de preven9ao da polui9ao ). 

Na medida em que seja possivel e relevante, e apropriado apresentar uma 
discrimina((ao dos dispendios capitalizados por dominio ambiental, tal como referido 
no panigrafo 15 e no Apendice; 

j) Quantia dos dispendios de caracter ambiental imputados a resultados e base 
em que tais quantias foram calculadas. 

Se relevante, deve ser apresentadas uma subdivisao dos elementos que a 
entidade identificou como dispendios de caracter ambiental, de forma adequada a 
natureza e a dimensao das actividades da entidade e aos tipos de problemas ambientais 
relevantes para a mesma. 

Na medida em que seja possivel e relevante, e apropriado apresentar uma 
discriminayao dos dispendios por dominio ambiental, tal como referido no 
paragrafo 15 e no Apendice; 

k) Caso sejam significativos, os custos incorridos com multas e outras 
penalidades pelo nao cumprimento dos regulamentos ambientais e indeniza96es 
pagas a terceiros, por exemplo em resultado de perdas ou danos causados por 
uma poluiyao ambiental passada. 

Embora estes custos estejam ligados ao impacto da actividade da entidade 
sobre o ambiente nao tern por objecto prevenir, reduzir ou reparar danos causados ao 
ambiente, pelo que e apropriado a sua divulga((ao separada dos dispendios de 
caracter ambiental; 

1) Dispendios de caracter ambiental extraordinanos imputados a resultados. 

VIII. ENTRADA EM VIGOR 

56. Esta directriz contabilistica entra em vigor nos exercicios que se iniciem em ou ap6s 
1 de Janeiro de 2003. 

IX. APENDICE 
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DEFINI<;OES EUROSTAT DE DISPENDIOS AMBIENTAIS (DOCUMENTO 
ENV /96/1 OC) 

1. Os dispendios de protec<;ao ambiental decorrem de ac<;oes e actividades cujo 
principal objectivo e a preven<;ao, redu<;ao e elimina<;ao da polui<;ao e de outras 
degrada<;oes do ambiente. 

2. As ac<;oes e actividades com urn impacto positivo no ambiente, mas que tern outros 
objectivos prioritarios, nao sao abrangidas pela protec<;ao ambiental. Assim, 
excluem-se deste campo as actividades que, embora beneficas para o ambiente, 
respondem, em primeiro Iugar, a necessidades tecnicas ou requisitos intemos da 
entidade em materia de saude e seguran<;a. Esta restri<;ao aplica-se, na maioria dos 
casos, as actividades de reciclagem classificadas no c6digo 37.00 da NACE 
(reciclagem). 

3. Os dispendios de protec<;ao ambiental estao relacionados com diversos "dominios", tais 
como: 

a) Emissoes para a atmosfera (protec<;ao do ar ambiente e do clima); 
b) Gestao das aguas residuais; 
c) Gestao de residuos; 
d) Protec<;ao dos solos e das aguas subterraneas; 
e) Diminui<;ao do ruido e vibra<;oes; 
f) Protec<;ao da natureza. 

4. Os dispendios de protec<;ao ambiental sao quer dispendios correntes, ou seja 
dispendios de caracter ambiental registados em contas de custos e perdas, quer 
dispendios capitalizados, ou seja dispendios de carcicter ambiental capitalizados no 
activo do Balan<;o. 

Dispendios ambientais capitalizados 

5. Equipamentos em "fim de ciclo" 

A designa<;ao "equipamentos em "fim de ciclo"" refere-se a instala<;oes tecnicas 
adicionais para utiliza<;ao no ambito do controlo ambiental. Estas instala<;oes, que 
funcionam independentemente ou sao partes identificaveis adicionadas as 
instala<;oes de produ<;ao, tratam a polui<;ao gerada, impedem as emissoes ou a 
difusao de poluentes ou, ainda, medem o nivel de polui<;ao (monitoriza<;ao ). 0 
investimento e calculado em fun<;ao do custo de aquisi<;ao ou constru<;ao da 
instala<;ao, incluindo o custo do projecto, da montagem e do terreno necesscirio. 

5.1. Emissoes para a atmosfera 

A parte do investimento em equipamento e instala<;oes para controlo da 
polui<;ao e acess6rios especiais antipolui<;ao relativos ao dominio das 
emissoes para a atmosfera. 

Este dominio abrange a preven<;ao e redu<;ao de emissoes gasosas, Hquidas e 
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de particulas poluentes para a atmosfera e a monitoriza<;:ao das mesmas. 

5.2. Aguas residuais 

A parte do investimento em equipamento e instala<;:oes para controlo da 
polui<;:ao e acess6rios especiais antipolui<;:ao relativos ao dominio da 
protec<;:ao das aguas. Este dominio abrange a colecta e o transporte de 
aguas residuais, a preven<;:ao, tratamento e diminui<;:ao de substancias nas 
aguas residuais antes da sua descarga em aguas superficiais ou subterraneas, 
a preven<;:ao da polui<;:ao acidental das aguas, 0 tratamento de aguas de 
arrefecimento antes do seu escoamento para aguas superficiais ou 
subterraneas e outras medidas para restaurar ou conservar a qualidade e a 
quanti dade 
de agua. A monitoriza<;:ao das aguas de superficie tambem 
esta incluida. 

5.3. Residuos 

A parte do investimento em equipamento e instala<;:oes para controlo da 
polui<;:ao e acess6rios especiais antipolui<;:ao relativos ao dominio dos 
residuos. Este dominio abrange a preven<;:ao e a redu<;:ao de residuos, a 
recolha, transporte, tratamento e elimina<;:ao de residuos e a monitoriza<;:ao 
dos mesmos. As actividades de reciclagem estao incluidas na medida em 
que tenham como objectivo principal a redu<;:ao e o tratamento de residuos. 

5.4. ProtecfiiO dos solos e das aguas subterriineas 

A parte do investimento em equipamento e instala<;:oes para 
descontamina<;:ao de solos poluidos e limpeza de aguas poluidas, incluindo 
a protec<;:ao dos solos e das aguas subterraneas das infiltra<;:oes poluentes, 
assim como a sua monitoriza<;:ao. 

5.5. Ruido e vibrafoes 

A parte do investimento em equipamento e instala<;:oes para controlo da 
polui<;:ao e acess6rios especiais antipolui<;:ao relativos ao dominio do ruido e 
vibra<;:oes. Este dominio abrange a preven<;:ao do ruido e vibra<;:oes, medidas 
de diminui<;:ao dos niveis de ruido e vibra<;:oes na fonte, medidas de 
isolamento dos receptores de ruido e vibra<;:oes e monitoriza<;:ao dos niveis 
de ruido e vibra<;:oes. A diminui<;:ao do ruido com vista a protec<;:ao do local 
de trabalho esta excluida. 

5. 6. ProtecfiiO da natureza 

A parte do investimento na reabilita<;:ao de paisagens danificadas por ac<;:oes 
presentes ou passadas, incluindo a refloresta<;:ao e outras medidas. 

6. Tecnologias integradas 
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A expressao "tecnologias integradas" refere-se a instala96es ou parte de instala96es 
adaptadas de modo a gerar menos polui9ao. Ao contnirio do que acontece com o 
equipamento em "fim de ciclo", o equipamento ambiental e integrado no processo 
de produ9ao, correspondendo o investimento em equipamento ambiental aos 
custos de capital adicionais decorrentes desta 
integra9aO. Este tipo de equipamento ambiental nao e identifica.vel enquanto 
parte separada do processo de produ9ao, pelo que os seus custos devem ser 
estimados, por exemplo, atraves da compara9ao com instala96es alternativas 
existentes ( ou partes das mesmas) que nao cum pram regulamentos ambientais em 
vigor ou futuros. No caso da substitui9ao obrigat6ria de equipamento existente, o 
seu valor residual deve ser tido em conta. Excluem-se os dispendios feitos com o 
objectivo de garantir a protec9ao da saude e a seguran9a no local de trabalho. 

6.1. Emissoes para a atmosfera 

A parte do investimento em equipamento e instala96es relacionada com 
tecnologias mais limpas no dominio das emiss6es para a atmosfera. Este 
dominio abrange a preven9ao e a redu9ao de emiss6es gasosas, liquidas e 
de particulas poluentes para a atmosfera. 

6.2. Aguas residuais 

A parte do investimento em equipamento e instala96es relacionada com 
tecnologias mais limpas no dominio da proteC9ll0 das aguas. Este dominio 
abrange a preven9ao e redu9ao da quantidade de aguas residuais e de 
substancias nas aguas residuais antes da sua descarga em aguas superficiais 
ou subterraneas. Tambem estao incluidas medidas para preservar a 
qualidade e a quantidade de agua. 

6.3. Residuos 

A parte do investimento em equipamento e instala96es relacionada com 
tecnologias mais limpas no dominio dos residuos. Este dominio abrange a 
preven9ao e a redu9ao de residuos. As actividades de reciclagem estao 
incluidas na medida em que tenham 
como objectivo principal a redu9ao 
de residuos. 

6.4. ProtecfiiO dos solos e das aguas subterriineas 

A parte do investimento em equipamento e instala96es relacionada com 
tecnologias mais limpas no dominio da preven9ao dos danos causados aos 
solos e aguas subterraneas. 

6.5. Ruido e vibrafoes 

A parte do investimento em equipamento e instala96es relacionada com 
tecnologias mais limpas no dominio do ruido e vibra96es, abrangendo a 
preven9ao do ruido e vibra96es. 
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Dispendios ambientais correntes 

7. De urn modo geral, os dispendios correntes com a protec<;ao ambiental decorrem de 
investimentos previos em equipamento ambiental, incluem a indemniza<;ao de 
trabalhadores, o pagamento de alugueres e o consumo de bens e servi<;os 
( energia, materiais, manuten<;ao, transporte, informa<;ao, seguros, etc.) necessarios 
ao funcionamento, repara<;ao e manuten<;ao dos equipamentos e instala<;oes de 
protec<;ao ambiental. 

Nao obstante, estes dispendios tambem podem decorrer da realiza<;ao de 
actividades que, embora nao directamente relacionadas com o processo de 
produ<;ao, tern por objectivo a presta<;ao de servi<;os ambientais, por exemplo de 
coordena<;ao ambiental, investiga<;ao, limpeza dos solos, gestao de residuos, etc .. 
Os dispendios correntes tambem incluem o custo total da aquisi<;ao de servi<;os 
ambientais e da presta<;ao de servi<;os de controlo ambiental por pessoal da propria 
unidade, assim como os custos adicionais resultantes da aquisi<;ao, a terceiros, de 
bens e servi<;os com urn efeito ambiental positivo. 

7.1. Emissoes para a atmosfera 

A parte do total dos dispendios correntes com a protec<;ao ambiental relativa 
ao dominio das emissoes para a atmosfera. Este dominio abrange a 
preven<;ao ou redu<;ao de emissoes de gases, de liquidos e de particulas 
poluentes para a atmosfera e a monitoriza<;ao das mesmas. 

7.2. Aguas residuais 

A parte do total dos dispendios correntes com a protec<;ao ambiental relativa 
ao dominio da protec<;ao das aguas. Este dominio abrange a recolha e o ,, 
transporte de aguas residuais, a preven<;ao, tratamento e redu<;ao de 
substancias nas aguas residuais antes da sua descarga em aguas superficiais 
ou subterraneas, a preven<;ao da polui<;ao acidental das aguas, 0 tratamento 
das aguas de arrefecimento antes do seu escoamento para aguas superficiais 
ou subterraneas e outras medidas para restaurar ou conservar a qualidade e 
a quantidade da agua. A monitoriza<;ao das aguas de superficie tambem 
esta incluida. 

7.3. Residuos 
A parte do total dos dispendios correntes com a protec<;ao ambiental relativa 
ao dominio dos residuos. Este dominio abrange a preven<;ao e a redu<;ao 
de residuos, a recolha, transporte, tratamento e elimina<;ao de residuos e a 
monitoriza<;ao dos residuos. As actividades de reciclagem estao incluidas na 
medida em que tenham como objectivo principal a redu<;ao e o tratamento de 
residuos. 

7.4. ProtecfiiO dos solos e das aguas subterraneas 

A parte do total dos dispendios correntes relativa a manuten<;ao e 
funcionamento de instala<;oes para descontamina<;ao de solos poluidos e 
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limpeza de aguas subterraneas poluidas, abrangendo o transporte e remo<;ao 
de solos contaminados e a monitoriza<;ao dos solos e das aguas subterraneas. 

7. 5. Ruido e vibraroes 

A parte do total dos dispendios correntes com a protec<;ao ambiental relativa 
ao dominio do ruido e vibra<;5es. Este dominio abrange a preven<;ao do 
ruido e vibra<;5es, 
medidas para diminuir os niveis de ruido e vibra<;oes na fonte, medidas 
para isolar os receptores do ruido e vibra<;5es e a monitoriza<;ao dos niveis 
de ruido e vibra<;5es. Esta excluida a diminui<;ao do ruido com vista a 
protec<;ao do local de trabalho. 

7. 6. Protecriio da natureza 

A parte do total dos dispendios correntes relativa a reabilita<;ao de paisagens 
danificadas por ac<;5es presentes ou passadas, incluindo a refloresta<;ao e 
outras medidas. 

Aprovado pelo Conselho Geral da Comissao de Normaliza9ao Contabilistica na sua 
reuniao de 

5 de Junho de 2002. 

0 PRESIDENTE DA COMISSAO DE 
NORMALIZAc;A.o CONTABILISTICA 

(Antonio Domingos Henrique 
Coelho Garcia) 
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Anexo II 
lAS 16 (International Acouting Standards)- lmobilizado. 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE 16 

Activos Fixos Tangiveis 

Esta Norma revista substitui a lAS 16 (1998) Activos Fixos Tangfveis e deve ser aplicada 
para periodos anuais com inicio em ou ap6s 1 de Janeiro de 2005. E encorajada a aplica9ao 
mais cedo. 

OBJECTIVO 

0 objectivo desta Normae o de prescrever o tratamento contabilistico para activos 
fixos tangiveis, de forma a que os utentes das demonstra96es financeiras possam discemir a 
informa9ao acerca do investimento de uma entidade nos seus activos fixos tangfveis, bern 
como as altera96es nesse investimento. Os principais aspectos a considerar na contabili
za9ao dos activos fixos tangfveis sao o reconhecimento dos activos, a determinavao das suas 
quantias escrituradas e os debitos de deprecia9ao e as perdas por imparidade a serem 
reconhecidos em relavao com os mesmos. 

AMBITO 

2. Esta Norma deve ser aplicada na contabilizafiio de activos ftxos tangiveis excepto 
quando uma outra Norma exija ou permita um tratamento contabilistico diferente. 

3. Esta Norma nao se aplica a: 

(a) activos fixos tangiveis classificados como detidos para venda de acordo com a 
lFRS 5 Activos Niio Correntes 

Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas; 

(b) activos biol6gicos relacionados com a actividade agricola (ver lAS 41 Agricultura); ou 

(c) o reconhecimento e mensuravao de activos de exploravao e avalia9ao (vera lFRS 6 
Explorar;iio e Avaliar;iio de 

Recursos Minerais); ou 
(c) direitos minerais e reservas minerais tais como petr61eo, gas naturale recursos nao 
regenerativos semelhantes. Contudo, esta Norma aplica-se aos activos fixos tangfveis 
usados para desenvolver ou manter os activos descritos nas 
alineas (b) a (d). 

4. Outras Normas podem exigir o reconhecimento de urn item do activo fixo intangivel com 
base numa abordagem diferente da usada nesta Norma. Por exemplo, a lAS 17 Locar;oes 
exige que uma entidade avalie o seu reconhecimento de urn item do activo fixo tangivel 
locado na base da transferencia de riscos e vantagens. Porem, em tais casos, outros 
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aspectos do tratamento contabilistico para estes activos, incluindo a deprecia9ao, sao 
prescritos por esta Norma. 

5. Uma entidade deve aplicar esta Norma a propriedades que estejam a ser construidas ou 
desenvolvidas para futuro uso como propriedades de investimento, mas que nao 
satisfa9am ainda a defini9ao de "propriedade de investimento" constante da lAS 40 
Propriedades de Investimento. Uma vez que esteja concluida a constru9ao ou o 
desenvolvimento, a propriedade toma-se propriedade de investimento e exige-se a 
entidade que aplique a lAS 40. A lAS 40 tambem se aplica a propriedades de 
investimento que estejam a ser novamente desenvolvidas para uso futuro continuado 
como propriedades de investimento. Uma entidade que use o modelo de custo para 
propriedade de investimento em conformidade com a lAS 40 deve usar o modelo de 
custo desta Norma. 

DEFINI(:OES 

6. Os termos que se seguem sao usados nesta Norma com os significados especificados: 

Quantia escriturada e a quantia pela qual urn activo esta reconhecido ap6s dedu9ao de 
qualquer deprecia9ao acumulada e perdas por imparidade acumuladas. 

Custo e a quantia de caixa ou seus equivalentes paga ou o justo valor de outra 
retribui9ao dada para adquirir urn activo no momento da sua aquisi9ao ou 
constru9ao ou, quando aplicavel, a quantia atribuida a esse activo aquando do 
reconhecimento inicial de acordo com os requisitos especificos de outras lFRSs, 
por exemplo, a lFRS 2 Pagamento com Base em Ac96es . 

Quantia depreciavel e o custo de urn activo ou outra quantia substituta do custo, menos 
o seu valor residual. Deprecia9ao e a imputa9ao sistematica da quantia depreciavel de 
urn activo durante a sua vida util. 
Valor especifico para a entidade e o valor presente dos fluxos de caixa que uma 

entidade espera que resultem do uso continuado de urn activo e da sua aliena9ao no 
final da sua vida util ou em que espera incorrer ao liquidar urn passivo. 

Justo valor e a quantia pela qual urn activo pode ser trocado entre partes 
conhecedoras, dispostas a isso, numa transac9ao em que nao exista relacionamento 
entre as mesmas. 

Uma perda por imparidade e a quantia pela qual a quantia escriturada de urn activo 
excede a sua quantia recuperavel.Activos fixos tangiveis sao itens tangiveis que: 

(a) sejam detidos para uso na produ9ao ou fomecimento de bens ou servi<;os, para 
arrendamento a outros, ou para fins administrativos;e 

b) se espera que sejam usados durante mais do que urn periodo. Quantia recuperavel e o 
valor mais elevado entre o pre9o de venda liquido de urn activo e o seu valor de uso. 
0 valor residual de urn activo e a quantia estimada que uma entidade obteria 
correntemente pela aliena((ao de urn activo, ap6s dedu9ao dos custos estimados de 
aliena<;ao, se o activo ja tivesse a idade e as condi9oes esperadas no final da sua vida 
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util. 

Vida utile: 

(a) o periodo durante o qual uma entidade espera que urn activo esteja disponivel para 
uso; ou 

(b) o numero de unidades de produ9ao ou semelhantes que uma 
entidade espera obter do activo. 

RECONHECIMENTO 

7. 0 custo de urn item de activo fixo tangivel deve ser reconhecido como activo se, e apenas 
se: 

(a) for provavel que futuros beneficios econ6micos associados ao item fluirao para a 
entidade;e 

(b) o custo do item puder ser mensurado fiavelmente. 

8. Sobressalentes e equipamentos de servi9o sao geralmente escriturados como inventario e 
reconhecidos nos resultados quando consumidos. Porem, os sobressalentes principais e 
equipamento de reserva classificam-se como activos fixos tangiveis quando uma entidade 
espera usa-los durante mais do que urn periodo. Da mesma forma, se os sobressalentes e 
os equipamentos de servi9o puderem ser utilizados em liga9ao com urn item do activo 
fixo tangivel, eles sao conta- bilizados como activo fixo tangivel. 

9. Esta Norma nao prescreve a unidade de medida para reconhecimento, i.e. aquilo que 
constitui urn item do activo fixo tangivel. Assim, e necessario exercer juizos de valor ao 
aplicar os criterios de reconhecimento as circunstancias espe- cificas de uma entidade. 
Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais como moldes, 
ferra- mentas e bases, e aplicar os criterios ao valor agregado. 

10 Uma entidade avalia segundo este principio de reconhecimento todos os seus activos 
fixos tangiveis e custos de equi- pamento no momento em que eles sejam incorridos. 
Estes custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir urn item do 
activo fixo tangivel e os custos incorridos posteriormente para adicionar a, substituir parte 
de, ou dar assistencia ao mesmo. 

Custos Iniciais 

11. Os itens do activo fixo tangive1 podem ser adquiridos por razoes de seguran9a ou 
ambientais. A aquisi9ao de tal activo fixo tangivel, embora nao aumentando 
directamente os futuros beneficios econ6micos de qualquer item particular exis- tente 
de activo fixo tangivel, pode ser necessario para que a entidade obtenha os futuros 
beneficios econ6micos dos seus outros activos. Esses itens do activo fixo tangivel 
qualificam-se para o reconhecimento como activos porque per- mitem a uma entidade 
obter futuros beneficios econ6micos dos activos relacionados para alem dos que teria 
obtido se nao tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, uma industria quimica pode 
instalar novos processos quimicos de manu- seamento a fim de se conformar com 
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exigencias ambientais para a produ<;ao e armazenamento de quimicos perigosos; os 
melhoramentos nas instala<;oes relacionados sao reconhecidos como urn activo porque, 
sem eles, a entidade nao esta em condi<;oes de fabricar e vender tais produtos quimicos. 
Contudo, a quantia escriturada resultante desse activo e acti- vos relacionados e revista 
para imparidade de acordo com a lAS 36 Imparidade de Activos. 

Custos Subsequentes 

12. Segundo o principia de reconhecimento do paragrafo 7, uma entidade nao reconhece 
na quantia escriturada de urn item do activo fixo tangivel os custos da assistencia 
diana ao item. Pelo contrano, estes custos sao reconhecidos nos resultados quando 
incorridos. Os custos da assistencia diaria sao primordialmente os custos da mao-de
obra e dos con- sumiveis, e podem incluir o custo de pequenas pe<;as. A fmalidade destes 
dispendios e muitas vezes descrita como sendo para 'repara<;oes e manuten<;ao' de urn 
item do activo fixo tangivel. 

13. Partes de alguns itens do activo fixo tangivel poderao necessitar de substitui<;oes a 
intervalos regulares. Por exemplo, urn fomo pode exigir ser restaurado (com tijolos 
refractarios) ap6s uma quanti dade de horas de uso ou os interiores dos avioes tal como 
assentos e cozinhas de bordo podem exigir substitui<;ao algumas vezes durante a vida da 
estrutura. Itens do activo fixo tangivel tambem podem ser adquiridos para efectuar uma 
substitui<;ao recorrente menos frequente, tal como a substitui<;ao das paredes interiores 
de urn edificio, ou para efectuar uma substitui<;ao nao recorrente. Segundo o principia 
de reconhecimento do paragrafo 7, uma entidade reconhece na quantia escriturada de 
urn item do activo fixo tangivel o custo da pe<;a de substitui<;ao desse item quando o 
custo for incorrido se os criterios de reconhecimento forem cumpridos. A quantia 
escriturada das pe<;as que sao substituidas e desreconhecida de acordo com as 
disposi<;oes de desreconhecimento desta Norma (ver paragrafos 67-72). 

14. A condi<;ao de continuar a operar urn item do activo fixo tangivel (por exemplo, uma 
aeronave) pode ser a realizayao regular de inspec<;oes importantes em busca de falhas, 
independentemente de as pe<;as desse item serem ou nao subs- tituidas. Quando cada 
inspec<;ao importante for efectuada, o seu custo e reconhecido na quantia escriturada do 
item do activo fixo tangivel como substitui<;ao se os criterios de reconhecimento 
forem satisfeitos. Qualquer quantia escritu- rada remanescente do custo da inspec<;ao 
anterior ( distinta das pe<;as fisicas) e desreconhecida. Isto ocorre indepen- dentemente 
de o custo da inspec<;ao anterior ter sido identificado na transac<;ao em que o item foi 
adquirido ou cons- truido. Se necessaria, o custo estimado de uma futura inspec<;ao 
semelhante pode ser usado como indicador de qual o custo do componente de 
inspec<;ao existente quando o item foi adquirido ou construido. 

MENSURA<;AO NO RECONHECIMENTO 

15. Urn item do activo fixo tangivel que seja classificado para reconhecimento como urn 
activo deve ser mensurado pelo seu custo. 

Elementos do Custo 

16. 0 custo de urn item do activo fixo tangivel compreende: 
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(a) o seu pre<;o de compra, incluindo os direitos de importa<;ao e os impostos de compra 
nao reembolsaveis, ap6s dedu<;ao dos descontos comerciais e abatimentos; 

(b) quaisquer custos directamente atribuiveis para colocar o activo na localiza<;ao e 
condi<;ao necessarias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela 
gerencia; 

(c) a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remo<;ao do item e de restaura<;ao 
do local no qual este esta localizado, em cuja obriga<;ao uma entidade incorre seja 
quando o item e adquirido seja como consequencia deter usado o item durante urn 
determinado periodo para fmalidades diferentes da produ<;ao de inventanos durante 
esse periodo. 

17. Exemplos de custos directamente atribuiveis sao: 

(a) custos de beneficios dos empregados (tal como definidos na lAS 19 Beneficios dos 
Empregados) decorrentes direc- tamente da constru<;ao ou aquisi<;ao de urn item do 
activo fixo tangivel; 

b) custos de prepara<;ao do local; 
(c) custos iniciais de entrega e de manuseamento; 
(d) custos de instala<;ao e montagem; 
(e) custos de testar se o activo funciona correctamente, ap6s dedu<;ao dos proventos 

liquidos da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o activo nessa 
localiza<;ao e condi<;ao (tais como amostras produzidas quando se testa o 
equipamento ); e 

(f) honoranos profissionais. 

18. Uma entidade aplica a lAS 2 Inventarios aos custos das obriga<;oes de desmantelamento, 
remo<;ao e restaura<;ao do local em que urn item esta localizado que sejam incorridos 
durante urn determinado periodo como consequencia deter usado o item para produzir 
inventarios durante esse periodo. As obriga<;oes por custos contabilizados de acordo com 
a lAS 2 ou a lAS 16 sao reconhecidas e mensuradas de acordo com a lAS 3 7 Provisoes, 
Passivos Contingentes e Activos Contingentes. 

19. Exemplos de custos que nao sao custos de urn item do activo fixo tangivel sao: (a) 
custos de abertura de novas instala<;oes; 
(b) custos de introdu<;ao de urn novo produto ou servi<;o (incluindo custos de 

publicidade ou actividades promocionais ); 

(c) custos de condu<;ao do neg6cio numa nova localiza<;ao ou com uma nova classe de 
clientes (incluindo custos de forma<;ao de pessoal); e 

(d) custos de administra<;ao e outros custos gerais. 

20. 0 reconhecimento dos custos na quantia escriturada de urn item do activo fixo tangivel 
cessa quando o item esta na localiza<;ao e condi<;ao necessarias para que seja capaz de 
funcionar da forma pretendida pela gerencia. Assim sendo, os custos incorridos na 
utiliza<;ao ou reinstala<;ao de urn item nao sao incluidos na quantia escriturada desse item. 
Por exemplo, os custos seguintes nao sao incluidos na quantia escriturada de urn item do 
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activo fixo tangivel: 

(a) custos incorridos enquanto urn item capaz de funcionar da forma pretendida pela 
gerencia ainda nao tenha sido colocado em uso ou esteja a ser operado a uma 
capacidade inferior a sua capacidade total; 

(b) perdas operacionais iniciais, tais como as incorridas enquanto cresce a exigencia da 
produ9ao do item; e 

(c) custos de relocaliza9ao ou reorganiza9ao de uma parte ou de todas as opera96es de 
uma entidade. 

21. Algumas opera96es ocorrem em liga9ao com a constru9ao ou desenvolvimento de urn 
item do activo fixo tangivel, mas nao sao necessarias para colocar o item na localiza9ao e 
condi9ao necessarias para que este seja capaz de funcionar da forma pretendida pela 
gerencia. Estas opera96es incidentais podem ocorrer antes ou durante as actividades de 
cons- tru9ao ou desenvolvimento. Por exemplo, podem ser obtidos rendimentos atraves 
do uso de urn local de constru9ao como urn parque de estacionamento ate a constru9ao 
ter inicio. Dado que nao ·sao necessarias opera96es inerentes para colocar urn item na 
localiza9ao e condi9ao necessarias para que este seja capaz de funcionar da forma 
pretendida pela gerencia, o rendimento e os gastos relacionados das opera96es inerentes 
sao reconhecidos nos resultados e incluidos nas suas respectivas classifica96es de 
rendimento ou de gasto. 

22. 0 custo de urn activo construido pela propria empresa determina-se usando os mesmos 
principios quanto a urn activo adquirido. Se urna entidade produzir activos identicos 
para venda no decurso normal das opera96es empresariais, o custo do activo e 
geralmente o mesmo que o custo de construir urn activo para venda (ver lAS 2). Por 
isso, quaisquer lucros intemos sao eliminados para chegar a tais custos. De forma 
semelhante, o custo de quantias anormais de mate- riais, de mao-de-obra ou de outros 
recursos desperdi9ados incorridos na auto-constru9ao de urn activo nao e incluido no 
custo do activo. A lAS 23 Custos de Emprestimos Obtidos estabelece criterios para o 
reconhecimento do juro como componente da quantia escriturada de urn item do activo 
fixo tangivel construido pela propria empresa. 

23. 0 custo de urn item do activo fixo tangfvel e equivalente ao pre90 a dinheiro a data do 
reconhecimento. Se o paga- mento for diferido para alem das condi96es normais de 
credito, a diferenya entre 0 equivalente ao preyo a dinheiro e 0 pagamento total e 
reconhecida como juro durante o periodo de credito a nao ser que esse juro sej a 
reconhecido na quantia escriturada do item de acordo com o tratamento alternative 
permitido na lAS 23. 

24. Urn ou mais itens do activo fixo tangivel podem ser adquiridos em troca de urn activo ou 
activos nao monetarios, ou de uma combina9ao de activos monetarios e nao 
monetarios. A discussao seguinte refere-se simplesmente a uma troca de urn activo nao 
monetario por outro, mas tambem se aplica a todas as trocas descritas na frase 
anterior. 0 custo de urn tal item do activo fixo tangivel e mensurado pelo justo valor a 
nao ser que (a) a transac9ao da troca care9a de subs- tan cia comercial ou (b) nem o jus to 
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valor do activo recebido nem o justo valor do activo cedido sejam fiavelmente men
suniveis. 0 item adquirido e mensurado desta forma mesmo que uma entidade nao 
possa imediatamente desreconhe- cer o activo cedido. Se o item adquirido nao for 
mensurado pelo justo valor, o seu custo e mensurado pela quantia escriturada do 
activo cedido. 

25. Uma entidade determina se uma transac~ao de troca tern substancia comercial 
considerando a extensao em que espera que os seus futuros fluxos de caixa sej am 
alterados como resultado da transacc;:ao. Uma transacc;:ao de troca tern subs- tancia 
comercial se: 

(a) a configurac;:ao (risco, tempestividade e quantia) dos fluxos de caixa do activo recebido 
diferir da configurac;:ao dos fluxos de caixa do activo transferido; ou 

(b) o valor especifico para a entidade relativo a parte das opera~oes da entidade afectada 
pelas alterac;:oes na transac- ~ao como resultado da troca; e 

(c) a diferenc;:a na alinea (a) ou (b) for significativa em rela~ao ao justo valor dos activos 
trocados. 

Para a fmalidade de determinar se uma transacc;:ao de troca tern substancia comercial, o valor 
especifico para a entidade relativo a parte das opera~oes da entidade afectada pela 
transac~ao deve reflectir os fluxos de caixa ap6s impastos. 0 resultado destas analises 
pode ser claro sem que uma entidade tenha de efectuar calculos detalhados. 

26. 0 justo valor de urn activo para o qual nao existam transacc;:oes de mercado companiveis 
e fiavelmente mensunivel se (a) a variabilidade no intervalo de estimativas razmiveis do 
justo valor nao for significativa para esse activo ou (b) as probabilidades de varias 
estimativas dentro do intervalo puderem ser razoavelmente avaliadas e usadas ao 
estimar o justo valor. Se uma entidade for capaz de determinar com fiabilidade o justo 
valor tanto do activo recebido como do activo cedido, entao o justo valor do activo 
cedido e usado para mensurar o custo do activo recebido a nao ser que o justo valor 
do activo recebido sejamais claramente evidente. 

27. 0 custo de urn item do activo fixo tangivel detido por urn locatano segundo uma loca~ao 
financeira e determinado de acordo com a lAS 17 Locat;:oes.pode ser reduzida por 
subsidios do govemo de acordo com a lAS 20, Contabilizar;iio dos Subsidios do Governo e 
Divulgar;iio de Apoios do Governo. 

MENSURA<;AO APOS RECONHECIMENTO 

29. Uma entidade deve escolher ou o modelo de custo do paragrafo 30 ou o 
modelo de revalorizat;iio do paragrafo 31 como sua politica contabilistica e 
deve aplicar essa politica a uma classe inteira de activos ftxos tangiveis. 

Modelo do Custo 

30. Apos o reconhecimento como um activo, um item do activo ftxo tangivel deve 
ser escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciat;iio acumulada e 
quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 
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Modelo de Revaloriza9iio 

31. Apos o reconhecimento como um activo, um item do activo ftxo tangivel cujo 
justo valor possa ser mensurado fia- velmente deve ser escriturado por uma 
quantia revalorizada, que e o seu justo valor a data da revalorizafiio menos 
qualquer depreciafiio acumulada subsequente e perdas por imparidade 
acumuladas subsequentes. As revalorizafoes devem ser feitas com suficiente 
regularidade para assegurar que a quantia escriturada niio dijira 
materia/mente daquela que seria determinada pelo uso do justo valor a data 
do balanfo. 

32. 0 justo valor de terrenos e edificios e normalmente determinado a partir de 
provas com base no mercado por avalia- <;ao que e normalmente realizada por 
avaliadores profissionalmente qualificados. 0 justo valor de itens de instala<;6es 
e equipamentos e geralmente o seu valor de mercado determinado por 
avalia<;ao. 

3 3. Se nao houver pro vas com base no mercado do justo valor devido a natureza 
especializada do item do activo fixo tan- givel e se o item for raramente vendido, 
excepto como parte de urn neg6cio em continua<;ao, uma entidade pode pre
cisar de estimar o justo valor usando uma abordagem pelo rendimento ou pelo 
custo de reposi<;ao depreciado. 

34. A frequencia das revaloriza<;6es depende das altera<;6es nos justos valores dos 
activos fixos tangiveis que estao a ser revalorizados. Quando o justo valor de 
urn activo revalorizado diferir materialmente da sua quantia escriturada, e exi
gida uma nova revaloriza<;ao. Alguns itens do activo fixo tangivel sofrem 
altera<;6es significativas e vohiteis no justo valor, necessitando, por conseguinte, 
de revaloriza<;ao anual. Tais revaloriza<;6es frequentes sao desnecessarias para 
itens do activo fixo tangivel apenas com altera<;6es insignificantes no justo valor. 
Em vez disso, pode ser necessario revalo- rizar o item apenas a cada tres ou 
cmco anos. 

35. Quando urn item do activo fixo tangivel for revalorizado, qualquer deprecia<;ao 
acumulada a data da revaloriza<;ao e tratada de uma das seguintes formas: 

(a) reexpressa proporcionalmente com a altera<;ao na quantia escriturada bruta 
do activo a fim de que a quantia escri- turada do activo ap6s a revaloriza<;ao 
iguale a quantia revalorizada. Este metodo e muitas vezes usado quando urn 
activo for revalorizado por meio da aplica<;ao de urn indice ao seu custo de 
reposi<;ao depreciado. 

(b) eliminada contra a quantia escriturada bruta do activo, sendo a quantia 
liquida reexpressa para a quantia revalo- rizada do activo. Este metodo e 
muitas vezes usado para edificios. 

A quantia do ajustamento proveniente da reexpressao ou da elimina<;ao da 
deprecia<;ao acumulada faz parte do aumento ou da diminui<;ao na quantia 
escriturada que seja contabilizado de acordo com os paragrafos 39 e 40. 
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36. Se um item do activo ftxo tangivel for revalorizado, toda a classe do activo ftxo 
tangivel a qual pertenfa esse activo deve ser revalorizada. 

37. Uma classe do activo fixo tangivel e urn agrupamento de activos de natureza e 
uso semelhantes nas opera9oes de uma entidade. 0 que se segue sao exemplos 
de classes separadas: 
(a) terrenos; 
(b) terrenos e edificios; 
(c) maquinaria; 
(d) navios; 
(e) avioes; 
(f) veiculos a motor; 
(g) mobiliario e suportes fixos; e 
(h) equipamento de escrit6rio. 

38. Os itens integrados numa classe do activo fixo tangivel sao revalorizados simultaneamente 
afim de ser evitada a reva- loriza9ao selectiva de activos e o relato de quantias nas 
demonstra9oes financeiras que sejam uma mistura de custos e valores em datas diferentes. 
Porem, uma classe de activos pode ser revalorizada numa base rotativa desde que a reva
loriza9ao da classe de activos seja concluida num curto periodo e desde que as 
revaloriza9oes sejam mantidas actualizadas. 

39. Se a quantia escriturada de um activo for aumentada como resultado de uma 
revalorizafiio, o aumento deve ser ere- ditado directamente ao capital proprio numa 
conta com o titulo de excedente de revalorizafiio. Contudo, o aumento deve ser 
reconhecido nos resultados ate ao ponto em que reverta um decrescimo de revalorizafiio 
do mesmo activo previamente reconhecido nos resultados. 

40. Se a quantia escriturada de um activo for diminuida como resultado de uma 
revalorizafiio, a diminuifiiO deve ser reconhecida nos resultados. Contudo, a diminuifiio 
deve ser debitada directamente ao capital proprio com o titulo de excedente de 
revalorizafiio ate ao ponto de qualquer saldo credor existente no excedente de 
revalorizafiio com res-peito a esse activo. 

41. 0 excedente de revaloriza9ao incluido no capital proprio com respeito a urn item do activo 
fixo tangivel pode ser trans- ferido directamente para resultados retidos quando o activo 
for desreconhecido. Isto pode implicar a transferencia da totalidade do excedente quando 
o activo for retirado ou alienado. Contudo, uma parte do excedente pode ser transfe- rida 
quando o activo for usado por uma entidade. Nesse caso, a quantia do excedente transferida 
seria a diferen9a entre a deprecia9ao baseada na quantia escriturada revalorizada do activo e 
a deprecia9ao baseada no custo original do activo. As transferencias do excedente de 
revaloriza9ao para resultados retidos nao sao feitas por via de resultados. 

42. Os efeitos dos impostos sobre o rendimento, se os houver, resultantes da revaloriza9ao do 
activo fixo tangivel sao reco- nhecidos e divulgados de acordo com a lAS 12 Impastos sabre 
o Rendimento. 
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Depreciar;iio 

43. Cada parte de um item do activo ftxo tangivel com um custo que seja 
significativo em rela~iio ao custo total do item deve ser depreciada 
separadamente. 

44. Uma entidade imputa a quantia inicialmente reconhecida com respeito a urn 
item do activo fixo tangivel as partes sig- nificativas deste e deprecia 
separadamente cada parte. Por exemplo, pode ser apropriado depreciar 
separadamente a estrutura e os motores de uma aeronave, sejam da propriedade 
da entidade ou sujeitos a loca9ao financeira. 

45. Uma parte significativa de urn item do activo fixo tangivel pode ter uma vida 
util e urn metodo de depreciayaO que sejam OS mesmos que a vida util e 0 

metodo de deprecia9ao de uma outra parte significativa do mesmo item. Essas 
partes podem ser agrupadas ao determinar o custo de deprecia9ao. 

46. Na medida em que uma entidade deprecie separadamente algumas partes de urn 
item do activo fixo tangivel, tambem deprecia separadamente o resto do item. 0 
remanescente consiste em partes de urn item que nao sao individualmente 
significativas. Se urna entidade tiver expectativas variadas para essas partes, 
podem ser necessarias tecnicas de aproxi- ma9ao para depreciar o remanescente 
de urna forma que represente fielmente o padrao de consumo e/ou a vida util 
dessas partes. 

47. Uma entidade pode escolher depreciar separadamente as partes de urn item que 
nao tenham urn custo que seja signi- ficativo em rela9ao ao custo total do item. 

48. 0 custo de deprecia~tao em cada periodo deve ser reconhecido nos resultados a 
menos que seja incluido na quantia escriturada de urn outro activo. 

49. 0 custo de deprecia9ao de urn periodo e geralmente reconhecido nos 
resultados. Contudo, por vezes, os futuros beneficios econ6micos 
incorporados num activo sao absorvidos na produ9ao de outros activos. 
Neste caso, o custo de deprecia9ao constitui parte do custo do outro activo 
e esta incluido na sua quantia escriturada. Por exemplo, a deprecia9ao de 
instala96es e equipamento de fabrico e incluida nos custos de conversao de 
inventarios (ver lAS 2). De forma semelhante, a deprecia9ao de activos fixos 
tangiveis usados para actividades de desenvolvimento pode ser incluida no 
custo de urn activo intangivel reconhecido de acordo com a lAS 38 Activos 
Intangiveis . 
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Quantia Depreciavel e Periodo de Deprecia~ao 

50. A quantia depreciavel de urn activo deve ser imputada numa base sistematica durante a 
sua vida util. 

51. 0 valor residual e a vida util de urn activo devem ser revistos pelo menos no final de 
cada ano financeiro e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a(s) 
altera9ao(oes) deve(m) ser contabilizada(s) como uma altera9ao numa estimativa 
contabilistica de acordo com a lAS 8 Politicas Contabilisticas, Altera96es nas 
Estimativas Contabilisticas e Erros. 

52. A deprecia9ao e reconhecida mesmo se o justo valor do activo exceder a sua quantia 
escriturada, desde que o valor residual do activo nao exceda a sua quantia escriturada. 
A repara9ao e manuten9ao de urn activo nao evita a necessidade de o depreciar. 

53. A quantia depreciavel de urn activo e determinada ap6s dedu9ao do seu valor residual. 
N a pratica, o valor residual de urn activo e muitas vezes insignificante e por isso 
imaterial no calculo da quantia depreciavel. 

54. 0 valor residual de urn activo pode aumentar ate uma quantia igual ou superior a quantia 
escriturada do activo. Se assim for, o custo de deprecia9ao do activo e zero a nao sere 
ate que o seu valor residual diminua posteriormente para uma quantia abaixo da quantia 
escriturada do activo. 

55. A deprecia9ao de urn activo come9a quando este esteja disponivel para uso, i.e. 
quando estiver na localiza9ao e condi9ao necessarias para que seja capaz de operar na 
forma pretendida pela gerencia. A deprecia9ao de urn activo cessa na data que ocorrer 
mais cedo entre a data em que o activo for classificado como detido para venda ( ou 
incluido num grupo para aliena9ao que seja classificado como detido para venda) de 
acordo com a IFRS5 e a data em que o activo for desreconhecido. Portanto, a 
deprecia9ao nao cessa quando o activo se tomar ocioso ou for retirado do uso activo a 
nao ser que 0 activo esteja totalmente depreciado. Contudo, segundo OS metodos de 
uso da deprecia9ao, o custo de deprecia9ao pode ser zero enquanto nao houver produ9ao. 

56. Os futuros beneficios econ6micos incorporados num activo sao consumidos por 
uma entidade principalmente atraves do seu uso. Porem, outros factores, tais como 
obsolescencia tecnica ou comercial e desgaste normal enquanto urn activo permane9a 
ocioso, dao origem muitas vezes a diminui9ao dos beneficios econ6micos que 
poderiam ter sido obtidos do activo. Consequentemente, todos os factores que se 
seguem sao considerados na determina9ao da vida util de urn activo: 
(a) USO esperado do activo. 0 USO e avaliado por referencia a capacidade OU produ9a0 
fisica esperadas do activo. (b) desgaste normal esperado, que depende de factores 
operacionais tais como o numero de tumos durante os 

quais o activo sera usado e o programa de repara9ao e manuten9ao, e o cuidado e 
manuten9ao do activo enquanto estiver ocioso. 

(c) obsolescencia tecnica ou comercial proveniente de altera96es ou melhoramentos 
na produ9ao, ou de uma altera9ao na procura de mercado para o servi9o ou produto 
derivado do activo. e 
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(d) limites legais ou semelhantes no uso do activo, tais como as datas de extin<;ao de 
loca<;oes com ele relacionadas. 

57. A vida util de urn activo e definida em termos da utili dade esperada do activo para a 
entidade. A politica de gestao de activos da entidade pode envolver a aliena<;ao de 
activos ap6s urn periodo especificado ou ap6s consumo de uma propor<;ao especificada 
dos futuros beneficios econ6micos incorporados no activo. Por isso, a vida util de urn 
activo pode ser mais curta do que a sua vida econ6mica. A estimativa da vida util do 
activo e uma questao de juizo de valor baseado na experH~ncia da entidade com activos 
semelhantes. 

58. Os terrenos e edificios sao activos sepaniveis e sao contabilizados separadamente, 
mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas excep<;oes, como as 
pedreiras e os locais usados como aterros, os terrenos tern urna vida util ilimitada 
pelo que nao sao depreciados. Os edificios tern vida util limitada e, por isso, sao 
activos depreciaveis. Urn aurnento no valor de urn terreno no qual urn edificio esteja 
construido nao afecta a determina<;ao da quantia depreciavel do edificio. 

59. Se o custo do terreno incluir os custos do desmantelamento, remo<;ao e restaura<;ao do 
local, essa poryao do custo do activo terreno e depreciada durante o periodo de 
beneficios obtidos ao incorrer nesses custos. Em alguns casos, o proprio terreno 
pode ter uma vida utillimitada, em cujo caso e depreciado de modo a reflectir os 
beneficios a serem dele retirados. 

Metodo de Deprecia~io 

60. 0 metodo de depreciafiiO usado deve rejlectir o modelo por que se espera que 
os futuros beneficios economicos do activo sejam consumidos pela entidade. 

61. 0 metodo de depreciafiio aplicado a um activo deve ser revisto pelo menos no final 
de cada ano financeiro e, se existiu alguma alterafiio signijicativa no modelo 
esperado de consumo dos futuros beneficios economicos incorporados no activo, o 
metodo deve ser alterado para rejlectir o modelo alterado. Tal alterafiio deve ser 
contabilizada como alterafiiO numa estimativa contabilistica de acordo com a lAS 8. 

62. Pode ser usada uma variedade de metodos de deprecia<;ao para imputar a quantia 
depreciavel de urn activo numa base sistematica durante a sua vida util. Estes 
metodos incluem 0 metodo da linha recta, 0 metodo do saldo decrescente e 0 metodo 
das unidades de produ<;ao. A deprecia<;ao em linha recta resulta nurn debito constante 
durante a vida util do activo se o seu valor residual nao se alterar. 0 metodo do saldo 
decrescente resulta num debito decrescente durante a vida util. 0 metodo das unidades 
de produ<;ao resulta num debito baseado no uso ou produ<;ao esperados. A entidade 
selecciona o metodo que reflicta mais proximamente o modelo esperado de consumo 
dos futuros beneficios econ6micos incorporados no activo. Esse metodo e aplicado 
consistentemente de periodo para periodo a menos que ocorra urna altera<;ao no modelo 
esperado de consumo desses futuros beneficios econ6micos. 

Imparidade 
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63. Para determinar se urn item do activo fixo tangivel esta ou nao com imparidade, 
uma entidade aplica a lAS 36 

Imparidade de Activos . Essa Norma explica como uma entidade reve a quantia 
escriturada dos seus activos, como determina a quantia recuperavel de urn activo e 
quando reconhece ou reverte o reconhecimento de uma perda por 
imparidade. 

64. ( eliminado). 

Compensafiio por Imparidade 

65. A compensafiio de terceiros por itens do activo fu:o tangivel que estiverem com 
imparidade, perdidos ou cedidos deve ser incluida nos resultados quando a 
compensafiio se tornar recebiveL 

66. lmparidades ou perdas de itens do activo fixo tangivel, reivindica<;oes relacionadas ou 
pagamentos de compensa<;ao de terceiros e qualquer aquisi<;ao ou constru<;ao 
posterior de activos de substitui<;ao constituem acontecimentos econ6micos separados 
que sao contabilizados separadamente como se segue: 

(a) as imparidades de itens do activo fixo tangivel sao reconhecidas de acordo com a lAS 
36; 

(b) 0 desreconhecimento de itens do activo fixo tangivel retirados ou alienados e 
determinado de acordo com esta 

Nor 
rna; 

(c) a compensa<;ao de terceiros por itens do activo fixo tangivel que estiverem com 
imparidade, perdidos ou cedidos e incluida na determina<;ao dos resultados quando a 
compensa<;ao se tomar recebivel; e 

(d) o custo de itens do activo fixo tangivel restaurados, comprados ou construidos como 
reposi<;oes e determinado de acordo com esta Norma. 

DESRECONHECIMENTO 

67. A quantia escriturada de urn item do activo fixo tangivel deve ser desreconhecida: (a) 
no momento da aliena<;ao; ou 
(b) quando nao se esperam futuros beneficios econ6micos do seu uso ou aliena<;ao. 

68. 0 ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de urn item do activo fixo 
tangivel deve ser incluido nos resultados quando o item for desreconhecido (a menos 
que a lAS 17 exija diferentemente numa venda e reloca<;ao ). Os ganhos nao devem ser 
classificados como redito. 

69. A aliena<;ao de urn item do activo fixo tangivel pode ocorrer numa variedade de 
formas (p.ex., por venda, por celebra<;ao de uma loca<;ao financeira ou por doa<;ao ). 
Na determina<;ao da data da aliena<;ao de urn item, uma entidade aplica os criterios da 
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lAS 18 Redito para reconhecer o redito da venda de hens. A lAS 17 aplica-se a 
aliena9ao por venda e reloca9ao. 

70. Se, segundo o principio de reconhecimento do panigrafo 7, uma entidade reconhecer na 
quantia escriturada de urn item do activo fixo tangivel o custo de uma substitui9ao 
de parte do item, entao ela desreconhece a quantia escriturada da parte substituida 
independentemente de se a parte substituida ter sido depreciada ou nao separadamente. 
Se nao for praticavel que uma entidade determine a quantia escriturada da parte 
substituida, ela pode usar o custo da substitui9ao como indica9ao do custo da parte 
substituida que era no momento em que foi adquirida ou construida. 

71. 0 ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de urn item do activo fixo tangivel 
deve ser determinado como a diferen9a entre os proventos liquidos da aliena9ao, se os 
houver, e a quantia escriturada do item. 

72. A retribui9ao a receber pela aliena9ao de urn item do activo fixo tangivel e reconhecida 
inicialmente pelo seu justo valor. Se o pagamento do item for diferido, a retribui9ao 
recebida e reconhecida inicialmente pelo equivalente ao pre9o a dinheiro. A diferen9a 
entre a quantia nominal da retribui9ao e o equivalente ao pre9o a dinheiro e 
reconhecida como redito de juros de acordo com a lAS 18 reflectindo o rendimento 
efectivo sobre a conta a receber. 

DIVULGAc;AO 

73. As demonstra9oes financeiras devem divulgar, com respeito a cada classe de 
activos fixos tangiveis: (a) os criterios de mensura9ao usados para determinar a 
quantia escriturada bruta; 
(b) OS metodos de deprecia9a0 usados; 

( C )as vidas uteis OU as taxas de deprecia9a0 usadas; 

(d) a quantia escriturada bruta e a deprecia9ao acumulada (agregada com perdas por 
imparidade acumuladas) no inicio e no fim do periodo; e 

(e) uma reconcilia9ao da quanti a escriturada no inicio e no fim do 
periodo mostrando: (i) adi9oes; 
(ii) activos classificados como detidos para venda ou incluidos num grupo para 

aliena9ao classificado como detido para venda de acordo com a lFRS 5 e outras 
aliena9oes; 

(iii) aquisi9oes por intermedio de concentra9oes de actividades empresariais; 
(iv)aumentos ou redu9oes resultantes de revaloriza9oes segundo os paragrafos 

31, 39 e 40 e de perdas por imparidade reconhecidas ou revertidas directamente 
no capital proprio de acordo com a lAS 36; 

(v) perdas por imparidade reconhecidas nos resultados de acordo com a lAS 36; 
(vi) perdas por imparidade revertidas nos resultados de acordo com a lAS 36; (vii) 
deprecia9oes; 
(viii) as diferen9as cambiais liquidas resultantes da transposi<;ao das demonstra9oes 
financeiras da moeda fun- cional para uma moeda de apresenta<;ao diferente, incluindo a 
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transposi<;ao de uma opera<;ao estrangeira para a moeda de apresenta<;ao da entidade que 
relata; e 
(ix) outras altera<;oes. 

74. As demonstra<;oes financeiras devem tambem divulgar: 

(a) a existencia e quantias de restri<;oes de titularidade e activos fixos tangiveis que sejam 
dados como garantia de passivos; 

(b) a quantia de dispendios reconhecida na quanti a escriturada de urn item do activo fixo 
tangivel no decurso da sua constru<;ao; 

(c) a quanti a de compromissos contratuais para aquisi<;ao de activos fixos tangiveis; e 

(d) se nao for divulgada separadamente na face da demonstra<;ao dos resultados, a quantia de 
compensa<;ao de ter- ceiros por itens do activo fixo tangivel que estiverem com 
imparidade, perdidos ou cedidos que seja incluida nos resultados. 

75. A selec<;ao do metodo de deprecia<;ao e a estimativa da vida util dos activos sao 
questoes de juizo de valor. Por isso, a divulga<;ao dos metodos adoptados e da estimativa 
das vidas uteis ou das taxas de deprecia<;ao proporciona aos utentes das demonstra<;oes 
financeiras informa<;ao que lhes permite passar em revista as politicas seleccionadas pela 
gerencia e facilita compara<;oes com outras entidades. Por razoes semelhantes, e 
necessaria divulgar: 

(a) a deprecia<;ao, quer reconhecida nos resultados ou como parte de urn custo de outros 
activos, durante urn periodo; 

e 

(b) a deprecia<;ao acumulada no final do periodo. 

76. De acordo com a lAS 8, uma entidade divulga a natureza eo efeito de uma altera<;ao 
numa estimativa contabilistica que tenha urn efeito no periodo corrente ou se espera que 
tenha urn efeito nos periodos posteriores. Relativamente aos activos fixos tangiveis, tal 
divulga<;ao pode resultar de altera<;oes nas estimativas com respeito a: 

(a) valores residuais; 

(b) os custos estimados de desmantelamento, remo<;ao ou restaura<;ao de itens do activo 
fixo tangivel; (c) vidas uteis; 

e 

(d) metodos de deprecia<;ao. 

77. Se itens do activo fixo tangivel forem expressos por quantias revalorizadas, deve 
ser divulgado o seguinte: (a) a data de eficacia da revaloriza<;ao; 

(b) se esteve ou nao envolvido urn avaliador independente; 
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(c) os metodos e pressupostos significativos aplicados na estimativa do justo valor dos 
itens; 

(d) a medida em que o justo valor dos itens foi determinado directamente por referencia a 
pre<;:os observaveis num mercado activo ou em transac<;:oes de mercado recentes numa 
base de nao relacionamento entre as partes ou foi estimado usando outras tecnicas de 
valoriza<;:ao; 

(e) para cada classe de activo fixo tangivel revalorizada, a quantia escriturada que teria 
sido reconhecida se os activos tivessem sido escriturados de acordo com o modelo de 
custo; e 

(f) o excedente de revaloriza<;:ao, indicando a altera<;:ao do periodo e quaisquer restri<;:oes 
na distribui<;:ao do saldo aos accionistas. 

78. De acordo com a lAS 36, uma entidade divulga informa<;:ao sobre activos fixos tangiveis 
com imparidade adicionalmente a informa<;:ao exigida pelo paragrafo 73(e) (iv)-(vi). 

79. Os utentes das demonstra<;:oes financeiras tambem poderao entender que a informa<;:ao 
seguinte e relevante para as suas necessidades: 

(a) a quantia escriturada do activo fixo tangivel que esteja temporariamente ocioso; 

(b) a quantia escriturada bruta de qualquer activo fixo tangivel totalmente depreciado 
que ainda estej a em uso; 

(c) a quantia escriturada de activos fixos tangiveis retirados de uso activo e nao 
classificados como detidos para venda de acordo com a IFRS 5; e 

(d) quando o modelo de custo for usado, o justo valor do activo fixo tangivel 
quando este for materialmente diferente da quantia escriturada. 

Por isso, as entidades sao encorajadas a divulgar estas quantias. 

DISPOSI<;OES TRANSITORIAS 

80. Os requisitos dos paragrafos 24-26 relativos a mensura<;:ao inicial de urn item do 
activo fixo tangivel adquirido numa troca de activos devem ser aplicados prospectivamente 
apenas a futuras transac<;:oes. 

DATA DE EFICACIA 

81. Uma entidade deve aplicar esta Norma para os periodos anuais com inicio em ou ap6s 
lde Janeiro de 2005. 

E encorajada a aplica<;:ao mais cedo. Se uma entidade aplicar esta Norma para urn periodo 
que tenha inicio antes de 1 de Janeiro de 2005,ela deve divulgar esse facto. 

RETIRADA DE OUTRAS TOMADAS DE POSI<;AO 
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82. Esta Norma substitui a lAS 16 Activos Fixos Tangiveis (revista em 1998). 

83. Esta Norma substitui as seguintes Interpreta9oes: 

(a) SIC-6 Custos de Modificar Programas Existentes de Computadores; 

(b) SIC-14 Activos Fixos Tangiveis -Compensar;iio para a Imparidade ou Perda de !tens 
; e 

(c) SIC-23 Activos Fixos Tangiveis -Custos de Inspecr;iio Importante ou de Revisiio 
Geral. 

APENDICE 

Emendas a Outras 
Tomadas de Posi~ao 

As emendas enunciadas neste apendice deveriio aplicar-se aos perfodos anuais com infcio em ou apos 
1 de Janeiro de 2005. Se uma enti- dade aplicar esta Norma a um perfodo anterior, estas emendas 
deveriio ser aplicadas a esse perfodo anterior. 

A1. A IFRS 1 Adopr;iio Pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relata Financeiro e os 
documentos que a acompanham passam a ter a redac9ao descrita adiante. 

Na IFRS, o paragrafo 24 passa a ter a seguinte redac9ao: 

24 Caso uma subsidiaria se tome uma adoptante pela primeira vez mais tarde do que a 
sua empresa-mae, a subsi- diaria deve, nas suas demonstra9oes fmanceiras individuais, 
mensurar os seus activos e passivos quer: 

(b) pelas quanti as escrituradas exigidas pelo restante da presente IFRS, com base na data 
de transi9ao da sub- sidiaria para as IFRSs. Estas quantias escrituradas podem diferir das 
descritas na alinea (a): 

(ii) quando as politicas contabilisticas usadas nas demonstra9oes financeiras da 
subsidiaria difiram das constantes das demonstra9oes financeiras consolidadas. Por 
exemplo, a subsidiaria pode usar como politica contabilistica o modelo de custo descrito na 
lAS 16 Activos Fixos Tangiveis, enquanto que o grupo pode usar o modelo de revaloriza9ao. 

A2. Na lAS 14 Relata por Segmentos, o paragrafo 21 e emendado e passa a ter a seguinte 
redac9ao: 

21. As mensura9oes de activos e passivos do segmento incluem ajustes as anteriores 
quantias escrituradas dos acti- vos do segmento e passivos do segmento identificaveis de uma 
entidade adquirida numa concentra9ao de acti- vidades empresariais contabilizada como 
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compra, mesmo que esses ajustes sej am feitos apenas com a finalidade de preparar 
demonstrac;oes financeiras consolidadas e na.o sejam registados nem nas demonstrac;oes 
financeiras separadas da empresa-mae nem nas da subsidiaria. Da mesma forma, se urn 
activo fixo tangivel tiver sido reva- lorizado subsequentemente a uma aquisic;ao em 
conformidade com o modelo de revalorizac;ao da lAS 16, entao as mensurac;oes dos activos 
do segmento reflectem essas revalorizac;oes. 

A3. [Emenda nao aplicavel as Normas propriamente ditas] 

A4. A lAS 36 Imparidade de Activos passa a ter a seguinte redacc;ao. 

Na Norma, os paragrafos 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 e 104 passam a ter a seguinte 
redacc;ao: 

4. Esta Norma aplica-se a activos que sejam escriturados pela quantia revalorizada (justo 
valor) segundo outras Nor- mas, tais como o modelo de revalorizac;ao da lAS 16 Activos Fixos 
Tangiveis. Contudo, identificar se o activo reva- lorizado pode estar com imparidade depende 
da base usada para determinar o jus to valor: 

9. Ao avaliar se existe qualquer indicac;ao de que urn activo possa estar com imparidade, 
uma entidade deve con- siderar, como minimo, as seguintes indicac;oes: 

Fontes de informac;ao intemas 

(f) alterac;oes significativas com urn efeito adverso na entidade ocorreram durante o 
periodo, ou espera-se que ocorram num futuro proximo, ate ao ponto em que, ou na 
forma em que, urn activo e usado ou se espera que seja usado. Estas alterac;oes incluem 
urn activo que se tome ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar a unidade 
operacional a qual o activo pertenc;a e planos para alienar urn activo antes da data 
anteriormente esperada; 

37. Os fluxos de caixa futuros devem ser estimados para o activo na sua condic;ao corrente. 
Estimativas de fluxos de caixa futuros nao devem incluir influxos ou exfluxos de caixa 
futuros que se esperem como resultado de: 

(b) custos futuros para adicionar a, substituir parte de ou dar assistencia a urn item. 

38. Dado que os fluxos de caixa futuros sao estimados para o activo na corrente condic;ao, 
o valor de uso nao reflecte: 

(b) custos futuros para adicionar a, substituir parte de ou dar assistencia ao activo ou os 
beneficios futuros deri- vados desse futuro custo. 
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41. Ate uma entidade incorrer em custos para adicionar a, substituir parte de, ou dar 
assistencia ao activo, as esti- mativas de futuros fluxos de caixa nao incluem os influxos 
de caixa futuros estimados que se esperam surgir deste custo (ver Apendice A, Exemplo 
6). 

42. As estimativas de futuros fluxos de caixa incluem os custos futuros necessaries para a 
assistencia diaria ao activo. 

59. Uma perda par imparidade deve ser reconhecida imediatamente como um gasto na 
demonstra9iio dos resul- tados, a niio ser que o activo esteja escriturado pela quantia 
revalorizada segundo outra Norma (par exem- plo, de acordo com o modelo de 
revaloriza9iio da lAS 16 Activos Fixos Tangfveis). Qualquer perda par impa- ridade de 
um activo revalorizado deve ser tratada como decrescimo de revaloriza9iio segundo 
essa outra Norma. 

96. Ao avaliar se existe qualquer indica9iio de que uma perda par imparidade reconhecida 
num activo em anos anteriores pass a ja niio existir ou pass a ter diminufdo, uma entidade 
deve considerar, no minima, as seguin- tes indica9oes: 

Fontes de informa~ao intemas 

(d) altera~oes significativas com urn efeito favoravel na entidade ocorreram 
durante o periodo, ou espera-se que ocorram num futuro proximo, ate ao 
ponto em que, ou na forma em que, o activo e usado ou se espera que seja 
usado. Estas altera~oes incluem os custos incorridos durante o periodo para 
adicionar a, substituir parte de, ou dar assistencia ao activo ou urn 
compromisso de descontinuar ou reestruturar a unidade operacional a qual o 
activo pertence; 

104. Uma reversiio de uma perda par imparidade para um activo deve ser reconhecida como 
rendimento imedia- tamente na demonstra9iio de resultados, a niio ser que o activo seja 
escriturado pela quantia revalorizada segundo outra Norma (par exemplo, de acordo com 
o modelo de revaloriza9iio da lAS 16 Activos Fixos Tan- giveis). Qualquer reversiio de 
uma perda par imparidade de um activo revalorizado deve ser tratada como acrescimo 
na revaloriza9iio segundo essa outra Norma. 

AS. Na lAS 37 Provisoes, Passivos Contingentes e Activos Contingentes, a nota de 
rodape do paragrafo 14(a) e eliminada. A6. A lAS 38 Activos Intangiveis e 
emendada da seguinte forma. 

Introdu~ao 
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0 panigrafo 7 e eliminado. 

Norma 

No panigrafo 7, e adicionada a seguinte definic;:ao: 

Valor especifico para a entidade e o valor presente dos fluxos de caixa que uma entidade 
espera que resultem do uso continuado de urn activo e da sua alienac;:ao no final da sua vida 
util ou em que espera incorrer ao liquidar urn passivo. 

No panigrafo 7, as seguintes defmic;:oes sao emendadas: 
Quantia depreciavel e o custo de urn activo ou outra quantia substituta do custo, 

menos o seu valor residual. Custo e a quantia de dinheiro ou seus equivalentes paga e o justo 
valor da outra retribuic;:ao dada para adquirir urn 

activo no momento da sua aquisic;:ao ou 
produc;:ao. 

0 valor residual de urn activo intangivel e a quantia estimada que uma entidade 
obteria correntemente pela alie- nac;:ao do activo, ap6s deduc;:ao dos custos de alienac;:ao 
estimados, se o activo ja estivesse na idade e nas condic;:oes esperadas no final da sua vida 
u.til. 

Vida utile: 

(a) o periodo durante o qual uma entidade espera que urn activo esteja 
disponivel para uso; ou (b) o numero de unidades de produc;:ao ou semelhantes que 
uma entidade espera obter do activo. 0 paragrafo 18 e o titulo imediatamente 
anterior passam a ter a seguinte redacc;:ao: Reconhecimento e Mensurac;:ao 

18. 0 reconhecimento de urn item como activo intangivel exige que uma entidade 
demonstre que o item satisfaz: (a) a definic;:ao de urn activo intangivel (ver panigrafos 7 -
17);e 

(b) os criterios de reconhecimento definidos nesta Norma (ver paragrafos 19-55). 

E este o caso para custos incorridos inicialmente para adquirir ou gerar intemamente 
urn activo intangivel e os incorridos posteriormente para adicionar a, substituir parte de ou 
dar assistencia ao mesmo.E adicionado o paragrafo 18A: 

18A. A natureza dos activos intangiveis e tal que, em muitos casos, nao ha adic;:6es a urn 
activo ou substituic;:6es de parte de urn activo. Em conformidade, e provavel que a 
maioria dos dispendios subsequentes mantenham os futuros beneficios econ6micos 
incorporados num activo intangivel existente em vez de satisfazer a defmic;:ao de activo 
intangivel e aos criterios de reconhecimento definidos nesta Norma. Alem disso, e 
muitas vezes dificil atribuir os dispendios subsequentes directamente a urn activo 
intangivel em particular em vez de a empresa como urn todo. Portanto, apenas 
raramente os dispendios subsequentes - dispendios incorridos ap6s o reco- nhecimento 
inicial de urn activo intangivel adquirido ou ap6s a conclusao de urn activo intangivel 
gerado inter- namente - serao reconhecidos na quantia escriturada de urn activo. 
Consistentemente com o paragrafo 51, os dispendios subsequentes com marcas, nomes, 
titulos de publicac;:oes, listas de clientes e itens substancialmente semelhantes (sejam 
comprados extemamente ou gerados intemamente) sao sempre reconhecidos nos resulta
dos como incorridos para evitar o reconhecimento de goodwill gerado intemamente. 
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0 panigrafo 24 passa a ter a seguinte redac9ao: 

24. 0 custo de urn activo intangivel compreende: 

(a) o seu pre9o de compra, incluindo os direitos de importa9ao e os impostos sobre as 
compras nao reembol- saveis, ap6s dedu9ao dos descontos comerciais e abatimentos; 

e 

(b) qualquer custo directamente atribuivel de prepara9ao do activo para o seu uso 
pretendido. Os paragrafos 24A-24D sao adicionados: 
24A. Exemplos de custos directamente atribuiveis sao: 

(a) custos de beneficios dos empregados (tal como defmidos na lAS 19 Beneficios dos 
Empregados) directamente resultantes de levar o activo a sua condi9ao de 
funcionamento; 

e 

(b) honorarios profissionais. 

24B. Exemplos de custos que nao sao urn custo de urn activo intangivel sao: 

(a) custos de introdu9ao de urn novo produto ou servi9o (incluindo custos de 
publici dade ou actividades promocionais ); 

(b) custos de condu9ao do neg6cio numa nova localiza9ao ou com uma nova classe de 
clientes (incluindo cus-tos de forma9ao de pessoal); 

e 

(c) custos de administra9ao e outros custos gerais. 

24C. 0 reconhecimento de custos na quantia escriturada de urn activo intangivel cessa quando 
este esteja na condi- 9ao necessaria para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela 
gerencia. Assim sendo, os custos incorri- dos na utiliza9ao ou reinstala9ao de urn activo 
intangivel nao sao incluidos na quantia escriturada desse activo. Por exemplo, os custos 
seguintes nao sao incluidos na quantia escriturada de urn activo intangivel: 

(a) os custos incorridos enquanto urn activo capaz de funcionar da forma pretendida pel a 
gerencia ainda esteja para ser colocado em uso; 

e 

(b) perdas operacionais iniciais, tais como as incorridas enquanto cresce a procura da 
produ9ao do activo. 
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24D. Algumas opera<;oes ocorrem em liga<;ao com o desenvolvimento de urn activo 
intangivel, mas nao sao neces- sarias para colocar o activo na condi<;ao necessaria para 
que seja capaz de funcionar da forma pretendida pela gerencia. Estas opera<;oes inerentes 
podem ocorrer antes ou durante as actividades desenvolvimento. Dado que as opera<;oes 
inerentes nao sao necessarias para colocar urn activo na condi<;ao necessaria para que 
seja capaz de funcionar da forma pretendida pela gerencia, o rendimento e os gastos 
relacionados de opera<;oes inerentes sao reconhecidos nos resultados e incluidos nas 
respectivas classifica<;oes de rendimento ou gasto. 

0 paragrafo 34 passa a ter a seguinte redac<;ao: 

34. Urn ou mais activos intangiveis podem ser adquiridos em troca de urn activo ou activos 
nao monetarios, ou de uma combina<;ao de activos monetanos e nao monetanos. A 
discussao seguinte refere-se simplesmente a uma troca de urn activo nao monetario por 
outro, mas tambem se aplica a todas as trocas descritas na frase anterior. 0 custo de tal 
activo intangivel e mensurado pelo justo valor a nao ser que (a) a transac<;ao da troca 
care<;a de sub stan cia comercial ou (b) nem o justo valor do activo recebido nem o justo 
valor do activo cedido sejam fia- velmente mensuraveis. 0 activo adquirido e 
mensurado desta forma mesmo que uma entidade nao possa ime- diatamente 
desreconhecer o activo cedido. Se o activo adquirido nao for mensurado pelo justo valor, 
o seu custo e mensurado pela quantia escriturada do activo cedido. 

Sao adicionados os paragrafos 34A e 34B: 

34A. Uma entidade determina se uma transac<;ao de troca tern substancia comercial 
considerando a extensao em que espera que os seus futuros fluxos de caixa sejam 
alterados como resultado da transac<;ao. Uma transac<;ao de troca tern substancia 
comercial se: 

(a) a configura<;ao (risco, tempestividade e quantia) dos fluxos de caixa do activo recebido 
diferir da configu- ra<;ao dos fluxos de caixa do activo transferido; 

ou 

(b) o valor especifico para a entidade relativo a parte das opera<;oes da entidade afectada 
pelas altera<;oes na transac<;ao como resultado da troca; 

e 

(c) a diferen<;a na alinea (a) ou (b) for significativa em rela<;ao ao justo valor dos 
activos trocados. 

Para a fmalidade de determinar se uma transac<;ao de troca tern substancia comercial, o valor 
especifico para a entidade relativo a parte das opera<;oes da entidade afectada pela 
transac<;ao deve reflectir os fluxos de caixa ap6s impostos. 0 resultado destas analises pode 
ser claro sem que uma entidade tenha de efectuar calculos detalhados. 

34B. 0 paragrafo 19(b) especifica que uma condi<;ao para o reconhecimento de urn activo 
intangivel e que o custo do activo possa ser fiavelmente mensurado. 0 justo valor de urn 
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activo intangivel para o qual nao existam tran- sac<;6es de mercado companiveis e 
fiavelmente mensunivel se (a) a variabilidade no intervalo de estimativas razo- aveis do 
justo valor nao for significativa para esse activo ou (b) as probabilidades das varias 
estimativas dentro do intervalo possam ser razoavelmente avaliadas e usadas para estimar o 
justo valor. Se uma entidade for capaz de determinar com fiabilidade o justo valor tanto do 
activo recebido como do activo cedido, entao o justo valor do activo cedido e usado para 
mensurar o custo a nao ser que o justo valor do activo recebido seja mais clara- mente 
evidente. 

0 paragrafo 35 e eliminado. 

0 paragrafo 54 passa a ter a seguinte redac<;ao: 

54. 0 custo de urn activo intangivel gerado intemamente compreende todos os 
custos directamente atribuiveis neces- sarios para criar, produzir e preparar o 
activo para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela gerencia. 
Exemplos de custos directamente atribuiveis sao: 

(a) os custos dos materiais e servi<;os usados ou consumidos ao gerar o activo intangivel; 

(b) os custos dos beneficios dos empregados (tal como definido na lAS 19 
Beneficios dos Empregados) resultantes da gera<;ao do activo intangivel; 

e 

(c) as taxas de registo de urn direito legal; 

e 

(d) a amortiza<;ao de patentes e licen<;as que sejam usadas para gerar o activo intangivel. 

A lAS 23 Custos de Emprestimos Obtidos especifica os criterios para o 
reconhecimento do juro como urn elemento do custo de urn activo intangivel 
gerado intemamente. 

0 titulo que precede OS paragrafos 60-62 e eliminado. Os paragrafos 60 e 61 sao eliminados. 
0 paragrafo 62 e eliminado, tendo o seu conteudo sido mudado para o paragrafo 18A. 0 titulo 
que precede o paragrafo 63 passa a ter a seguinte redac<;ao: 

Mensura~ao Ap6s Reconhecimento 

Os paragrafos 76 e 77 passam a ter a seguinte redac<;ao: 

76. Sea quantia escriturada de urn activo intangivel for aumentada como resultado de uma 
revaloriza<;ao, o aumento deve ser creditado directamente ao capital proprio como titulo 
de excedente de revaloriza<;ao. Con- tudo, o aumento deve ser reconhecido nos resultados 
ate ao ponto em que reverta urn decrescimo de revalori- za<;ao do mesmo activo 
previamente reconhecido nos resultados. 
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77. Se a quanti a escriturada de urn activo intangivel for diminuida como resultado de uma 
revaloriza9iio, a dimi- nui9iio deve ser reconhecida nos resultados. Contudo, a diminui9iio 
deve ser debitada directamente ao capital proprio com o titulo de excedente de 
revaloriza9iio ate ao ponto de qualquer saldo credor existente no exce- dente de 
revaloriza9iio com respeito a esse activo. 

Os panigrafos 79 e 80 passam a ter a seguinte redac9iio: 

79. A quantia depreciavel de urn activo intangivel deve ser imputada numa base sistematica 
durante a sua vida util. Ha urn pressuposto refutavel de que a vida util de urn activo 
intangivel nao excedera vinte anos a partir da data em que o activo esteja disponivel para 
ser usado. A amortiza9iio deve come9ar assim que o activo esti- ver disponivel para uso. A 
amortiza9iio deve cessar quando o activo for desreconhecido. 

80. A amortiza9iio e reconhecida mesmo se tiver havido urn acrescimo, por exemplo, no justo 
valor ou na quantia recuperavel do activo. Muitos factores sao considerados na 
determinayao da vida util de urn activo intangivel, incluindo: 

(a) o uso esperado do activo por parte da entidade e se o activo puder ser eficientemente 
gerido por uma outra equipa de gestao; 

(b) os ciclos de vida tipicos para o activo e a informa9iio publica sobre estimativas de vida 
util de activos seme-lhantes que sejam usados de forma semelhante; 

(c) obsolescencia tecnica, tecnol6gica, comercial ou de outro tipo; 

(d) a estabilidade da industria na qual o activo opera e as altera96es no mercado da procura 
dos produtos ou servi9os que resultam do activo; 

(e) as ac96es que se esperam da concorrencia ou de potenciais concorrentes; 

(f) o nivel de dispendios de manuten9ao exigido para obter os futuros beneficios 
econ6micos esperados do activo e a capacidade e inten9ao de uma entidade para 
alcanyar esse nivel; 

(g) o periodo de controlo sobre o activo e os limites legais ou semelhantes relativos ao uso 
do activo, tais como datas de expira9ao de loca96es relacionadas; e 

(h) se a vida util do activo esta dependente da vida util de outros activos da entidade. Os 
paragrafos 88-90 passam a ter a seguinte redacyao: 

88. 0 metodo de amortiza9iio usado deve reflectir o modelo pelo qual se espera que os 
futuros beneficios econ6- micos do activo sejam consumidos pela entidade. Se nao for 
possivel determinar fiavelmente esse modelo, deve usar-se o metodo da linha recta. 0 
custo de amortiza9iio em cada periodo deve ser reconhecido nos resultados a menos que 
outra Norma permita ou exija inclui-lo na quantia escriturada de urn outro activo. 

89. Pode ser usada uma variedade de metodos de amortiza9ao para imputar a quantia 
depreciavel de urn activo numa base sistematica durante a sua vida util. Estes metodos 
incluem 0 metodo da linha recta, 0 metodo do sal do decrescente e 0 metodo das 
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unidades de produ<;ao. 0 metodo usado e seleccionado com base no modelo de con
sumo esperado dos futuros beneficios econ6micos incorporados no activo e e aplicado 
consistentemente de peri- odo a periodo, a nao ser que ocorra uma altera<;ao no modelo 
de consumo esperado desses futuros beneficios econ6micos. E muito raro haver, se e 
que ha, evidencia persuasiva para apoiar urn metodo de amortiza<;ao para activos 
intangiveis que resulte numa quantia de amortiza<;ao acumulada inferior a do metodo 
da linha recta. 

90. A amortiza<;ao e normalmente reconhecida nos resultados. Contudo, por vezes, os 
futuros beneficios econ6mi- cos incorporados num activo sao absorvidos pela produ<;ao 
de outros activos. Neste caso, o custo de amortiza- <;ao constitui parte do custo do outro 
activo e e incluido na sua quantia escriturada. Por exemplo, a amortiza<;ao de activos 
intangiveis usados num processo de produ<;ao e incluida na quantia escriturada dos 
inventarios (ver lAS 2 Inventarios). 

0 paragrafo 93 passa a ter a seguinte redac<;ao: 

93. Uma estimativa do valor residual de urn activo baseia-se na quantia recuperavel 
resultante da aliena<;ao usando os pre<;os prevalecentes a data da estimativa para a venda 
de urn activo semelhante que tenha atingido o fmal da sua vida util e que tenha 
funcionado em condi<;6es semelhantes aquelas em que o activo sera utilizado. 0 valor 
residual e revisto pelo menos no final de cada ano fmanceiro. De acordo com a lAS 8 
Politicas Contabilisticas, Alte- rar;oes nas Estimativas Contabilisticas e Erros, uma altera<;ao no 
valor residual do activo e contabilizada como alte- ra<;ao numa estimativa contabilistica. 

E adicionado o paragrafo 93A: 

93A. 0 valor residual de urn activo intangivel pode aumentar ate uma quantia igual ou 
superior a quantia escriturada do activo. Se assim for, o debito de amortiza<;ao do activo 
e zero a nao ser e ate que o seu valor residual dimi- nua posteriormente para uma 
quantia abaixo da quantia escriturada do activo. 

Os paragrafos 94 e 95 passam a ter a seguinte redac<;ao: 

94. 0 periodo de amortiza<;ao eo metodo de amortiza<;ao devem ser revistos pelo menos no fmal 
de cada ano finan- ceiro. Se a vida util esperada de urn activo for diferente das estimativas 
anteriores, o periodo de amortiza9ao deve ser alterado em conformidade. Se tiver havido 
uma altera<;ao no modelo de consumo esperado dos futu- ros beneficios econ6micos 
incorporados no activo, o metodo de amortiza<;ao deve ser alterado para reflectir o modelo 
alterado. Tais altera<;6es devem ser contabilizadas como altera96es em estimativas 
contabilisticas de acordo com a lAS 8. 

95. Durante a vida de urn activo intangivel, pode tomar-se evidente que a estimativa da sua vida 
util nao e apro- priada. Por exemplo, o reconhecimento de uma perda por imparidade pode 
indicar que o periodo de amorti- za<;ao deve ser alterado. 

Os paragrafos 103 e 104 passam a ter a seguinte redac<;ao: 

103. Urn activo intangivel deve ser desreconhecido: (a) no momento da aliena<;ao; 
ou 
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(b) quando nao se esperam futuros beneficios econ6micos do seu uso ou aliena<;ao. 

104. 0 ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de urn activo intangivel deve ser 
determinado como a dife- ren<;a entre os proventos Hquidos da aliena<;ao, se os houver, e a 
quantia escriturada do activo. Deve ser inclu- ido nos resultados quando o activo for 
desreconhecido (a menos que a lAS 17 o exija de outra forma numa venda e reloca<;ao). Os 
ganhos nao devem ser classificados como redito. 

Sao adicionados os panigrafos 104A-104C: 

1 04A. A aliena<;ao de urn activo intangivel pode ocorrer numa variedade de formas (p. ex., por 
celebra<;ao de uma loca<;ao financeira ou por doa<;ao). Ao determinar a data da aliena<;ao 
desse activo, uma entidade aplica os cri- terios da lAS 18 Redito para reconhecer o redito 
da venda de bens. A lAS 17 aplica-se a aliena<;ao por venda e reloca<;ao. 

1 04B. Se segundo o principio de reconhecimento do paragrafo 19 uma entidade reconhecer na 
quantia escriturada de urn activo o custo de uma substitui<;ao de parte de urn activo 
intangivel, entao ela desreconhece a quantia escriturada da parte substituida. Se nao for 
praticavel que uma entidade determine a quantia escriturada da parte substituida, ela pode 
usar o custo da substitui<;ao como indica<;ao de qual o custo da parte substituida no 
mom en to em que foi adquirida ou gerada intemamente. 

1 04C. A retribui<;ao recebivel pela aliena<;ao de urn activo intangivel e reconhecida inicialmente 
pelo seujusto valor. 

Se o pagamento do activo intangivel for diferido, a retribui<;ao recebida e reconhecida 
inicialmente pelo equi- valente ao pre<;o a dinheiro. A diferen<;a entre a quantia nominal 
da retribui<;ao e o equivalente ao pre<;o a dinheiro e reconhecida como redito de juros de 
acordo com a lAS 18 reflectindo o rendimento efectivo sobre a conta a receber. 

0 paragrafo 105 e eliminado. 

0 paragrafo 106 passa a ter a seguinte redac<;ao: 

106. A amortiza<;ao nao cessa quando o activo intangivel deixar de ser us ado ou for detido para 
aliena<;ao a menos que o activo tenha sido totalmente depreciado. 

No paragrafo 107, a frase«Nao se exigeinforma<;ao comparativa.» e eliminada. 0 paragrafo 
111 (e) pass a a ter a seguinte redac<;ao: 

(e) a quantia de compromissos contratuais para aquisi<;ao de activos intangiveis. 
0 paragrafo 113(a)(iii) passa a ter a seguinte redac<;ao: 

(iii) a quantia escriturada que teria sido reconhecida se a classe revalorizada de activos 
intangiveis tivesse sido escriturada segundo o tratamento de referencia no paragrafo 63;e 

0 paragrafo 113(b) passa a ter a seguinte redac<;ao eo paragrafo 113(c) e adicionado: 

(b) a quantia do excedente de revaloriza<;ao relacionada com activos intangiveis no inicio e no 
final do periodo, indicando as altera<;6es durante o periodo e quaisquer restri<;6es na 
distribui<;ao do saldo aos accionistas; e 
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(c) os metodos e pressupostos significativos aplicados na estimativa do justo valor dos activos. 

E adicionado o panigrafo 121A: 

121A. Os requisitos dos panigrafos 34-34B relativos a mensura<;ao inicial de urn activo 
intangivel adquirido numa transac<;ao de troca de activos devem ser aplicados 
prospectivamente apenas a futuras transac<;oes. 

A 7. A SlC-13 Entidades Conjuntamente Controladas- Contribuir;oes Nrio Monetarias par 
Empreendedores e emendada como se descreve adiante: 

Os panigrafos 5 e 6 passam a ter a seguinte redac<;ao: 

5. Ao aplicar o panigrafo 48 da lAS 31 a contribui<;oes nao-monetarias para uma ECC em 
troca de urn interesse de capital proprio na ECC, urn empreendedor deve reconhecer nos 
resultados do periodo a por<;ao do ganho ou da perda atribuivel aos interesses de capital 
proprio de outros empreendedores, excepto quando: 

(a) os riscos e vantagens significativos da propriedade do(s) activo(s) nao-rnonetario(s) nao 
tiverem sido trans- ferido(s) para a ECC; 

ou 

(b) o ganho ou perda sobre a contribui<;ao nao-monetaria nao puder ser mensurada 
fiavelmente; 

ou 

(c) a transac<;ao de contribui<;ao carecer de substancia cornercial, de acordo com a descric;ao do 
termo na lAS 16 

Activos Fixos Tangiveis. 

Caso se aplique qualquer das excepc;6es (a), (b) ou (c), o ganho ou perda e considerado como nao 
realizado e por- tanto nao reconhecido nos resultados a menos que tambem se aplique o 
paragrafo 6. 

6. Se, alem de receber urn interesse de capital proprio na ECC, urn empreendedor receber 
activos monetarios ou nao-monetarios, deve ser reconhecido pelo empreendedor nos 
resultados uma por<;ao apropriada do ganho ou perda na transac<;ao. 

Apos o paragrafo Data de Eficacia, sao inseridos os paragrafos 14 e 15, como segue: 
14. As emendas a contabilizac;ao de transacc;oes de contribui<;oes nao monetarias especificadas no 

paragrafo 5 devern ser aplicadas prospectivarnente a futuras transac<;oes. 

15. Uma entidade deve aplicar as emendas a esta Interpreta<;ao feitas pela lAS 16 Activos Fixos 
Tangiveis nos periodos anuais com inicio em ou apos 1 de Janeiro de 2005. Se uma entidade 
aplicar esta Norma a urn periodo anterior, deve tambem aplicar estas emendas a esse 
periodo anterior. 
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A8. Na SlC-21 Impastos sabre o Rendimento - Recupera9iio de Activos Niio-Depreciaveis 
Revalorizados, os panigrafos 3 - 5 pas- sam a ter a seguinte redac<;ao: 

3. A questao e como interpretar o termo «recupera9iio» em rela9ao com urn activo que nao 
seja depreciado (activo nao depreciavel) e seja revalorizado segundo o paragrafo 31 da lAS 
16. 

4. Esta Interpreta<;ao tambem se aplica a propriedades de investimento que sejam 
escrituradas por quantias reva- lorizadas segundo o paragrafo 33 da lAS 40, mas que 
seriam consideradas nao-depreciaveis se a lAS 16 fosse aplicada. 

5. 0 passivo ou activo por impostos diferidos que provenha da revaloriza9ao de urn activo nao 
depreciavel segundo o paragrafo 31 da lAS 16 deve ser mensurado com base nas 
consequencias fiscais que adviriam da recupera<;ao da quantia escriturada desse activo por 
meio da venda, independentemente da base de mensura9ao da quantia escriturada desse 
activo. Em conformidade, se a lei fiscal especificar uma taxa fiscal aplicavel a quantia 
tributavel derivada da venda de urn activo que difira da taxa fiscal aplicavel a quantia 
tributavel derivada do uso de urn activo, a anterior taxa e aplicada na mensura<;ao do 
activo ou passivo por impostos diferidos relacionado com urn activo nao depreciavel. 

A9. [Emenda nao aplicavel as Normas propriamente ditas] 

AlO. Na SlC-32 Activos Intangiveis- Custos com Web Sites, o paragrafo 9(d) passa a ter a 
seguinte redac<;ao: 

(d) a fase de Funcionamento come<;a quando o desenvolvimento de urn Web site estiver 
concluido. 0 dispendio incorrido nesta fase deve ser reconhecido como urn gasto no 
momento em que for incorrido, a menos que cum- pra os criterios de reconhecimento 
enunciados no paragrafo 19 da lAS 3 8. 

All. Em Dezembro de 2002, o Conselho publicou urn Projecto de Norma de Emendas 
Propostas para a lAS 36 Imparidade de Activos e para a lAS 38 Activos Intangiveis. As emendas 
propostas pelo Conselho para a lAS 36 e para a lAS 38 reflec- tern as altera96es relacionadas 
com as suas decis6es no seu projecto de Concentra96es de Actividades Empresariais. Dado 
que esse projecto ainda esta a decorrer, essas altera<;6es propostas nao sao reflectidas nas 
emendas a lAS 36 e a lAS 38 incluidas neste apendice. 

Al2. Em Julho de 2003, o Conselho publicou o ED 4 Aliena9iio de Activos Niio Correntes e 
Apresenta9iio de Unidades Opera- cionais Descontinuadas em que propunha emendas a lAS 38 e 
a lAS 40 Propriedades de Investimento. Essas altera96es pro- postas nao estao reflectidas nas 
emendas a lAS 3 8 e a lAS 40 incluidas neste apendice. 
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Anexo III 
lAS 37 (International Acouting Standards) - Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. 

Jomal Oficial da Uniao Europeia 

IAS37 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE lAS 37 

Provisoes, Passivos Contingentes e Activos Contingentes 

Esta Norma lntemacional de Contabilidade foi aprovada pelo Conselho do lASC em Julho de 
1998 e tomou-se eficaz para as demonstrac;oes fmanceiras que cubram periodos que 
comecem em ou ap6s 1 de Julho de 1999. 

INTRODU~AO 

1. A lAS 3 7 pres creve a contabilizac;ao e divulgac;ao de todas as provisoes, dos 
passivos contingentes edos activos contingentes, excepto: 

(a) os que resultem de instrumentos fmanceiros que sejam escriturados pelo justo valor; 

(b) os que resultem de contratos execut6rios, excepto quando o contrato seja oneroso. 
Contratos execut6rios sao contratos pelos quais nenhuma das partes tenha 
cumprido, qualquer das suas obrigac;oes ou ambas as partes s6 tenham 
parcialmente cumprido as suas obrigac;oes em igual extensao; 

(c) os que surjam em empresas de seguros devido a contratos com os titulares de 
ap6lices (segurados); ou 

(d) os cobertos por uma outra Norma lntemacional de Contabilidade. 

Provisoes 

2. A Norma define provisoes como passivos de tempestividade ou quantia incertas. 
Uma provisao deve ser reconhecida quando e somente quando: 

(a) uma empresa tenha uma obrigac;ao presente (legal ou construtiva) como resultado de 
urn acontecimento passado; 

(b) seja provavel (isto e, mais propenso do que nao) que urn exfluxo de recursos que 
incorporem beneficios econ6micos sera exigido para liquidar a obrigac;ao; e 

(c) possa ser feita uma estimativa fiavel da quantia da obrigac;ao. A Norma faz 
notar que s6 em casos extremamente rarose quenao sera possivel uma estimativa 
fiavel. 
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3. A Norma define uma obriga9ao construtiva como urna obriga9ao que deriva das 
ac9oes de urna empresa quando: 

(a) por via de urn modelo estabelecido de pniticas passadas, de politicas publicadas 
oude uma declara9ao corrente suficientemente especifica, a empresa tenha 
indicado a outras partes que aceitani certas responsabilidades; e 

(b) como consequencia, a empresa tenha criado uma expectativavalida por parte 
dessas outras partes de que cumprinicom aquelas responsabilidades. 

4. Em casos raros, por exemplo numa ac9ao judicial, pode nao ser claro se uma empresa 
tern uma obriga9ao presente. Nestes casos, presume-se que urn acontecimento passado 
da origem a urna obrigayao presente se, tendo em considera9ao toda a evidencia 
disponivel, e mais propenso que uma obrigayaO presenteexista a data do balan90 do 
que nao. Uma empresa reconhece uma provisao para essa obriga9ao presente se os 
outros criterios de reconhecimento descritos acima forem satisfeitos. Se for mais 
propenso que nao exista nenhuma obriga9ao presente do que o contrario, a empresa urn 
divulga passivo contingente, a menos queseja remota a possibilidade de urn exfluxo de 
recursos que incorporem beneficios econ6micos. 

5. A quantia reconhecida como uma provisao deve ser a melhor estimativa do dispendio 
necessario para liquidar a obrigayao presente na data do balanyo, por outras 
palavras, a quantia que uma empresa racionalmente pagaria para liquidar a obriga9ao a 
data do balan9o ou para transferi-la para urn terceiro nesse momento. 

6. AN orma exige que uma em pres a deve, ao mensurar uma pro vi sao: 

(a) tomar em considera9ao os riscos e incertezas. Porem, a incerteza nao justifica a 
cria9ao de provisoes excessivas ou uma sobreavalia9aodeliberada de passivos; 

(b) descontar as provisoes, quando o efeito do valor temporal do dinheiro for 
materialmente relevante, usando uma taxa ( ou taxas) de desconto antes de imposto 
que reflicta(m) as avalia9oes correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e 
os riscos especificos do passivo que nao tenham sido reflectidos na melhor 
estimativa do dispendio. Quando seja usado o desconto, o aumento da provisao 
devido a passagem do tempo e reconhecido como urn gasto com juros; 

(c) tomar em considera9ao os acontecimentos futuros, tais como altera9oes na lei e 
altera9oes tecnol6gicas, quando houver uma prova objectivasuficiente de que 
ocorrerao; e 

(d) nao tomar em considera9ao ganhos da esperada aliena9aoesperada de activos, mesmo 
se a aliena9ao esperada estiver intimamente ligada ao acontecimento que da origem a 
provisao. 

7. Uma empresa pode esperar o reembolso de uma parte ou da to tali dade do dispendio 
exigido para liquidar uma provisao (por exemplo, por intermedio de contratos de 
seguro, clausulas de indemnizayao ou garantias de fomecedores). Uma empresa deve: 
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(a) reconhecer urn reembolso quando, e somente quando, esteja virtualmente certa de 
que o reembolso sera recebido se a empresa liquidar a obriga9ao. A quantia 
reconhecida para o reembolso nao deve exceder a quantia da provisao; e 

(b) reconhecer o reembolso como urn activo separado. Na demonstra9ao dos resultados 
liquidos, o gasto relacionado com uma provisao pode ser apresentado liquido da 
quantia reconhecida de urn reembolso. 

8. As provisoes devem ser revistas a data de cada balan9o e ajustadas para reflectir a 
melhor estimativa corrente. 

Se deixar de ser provavel que urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios econ6micos 
sera necessario 

para liquidar a obriga9ao, a provisao deve ser revertida. 

9. S6 deve ser usada uma provisao para dispendios relativamente aos 
quais a provisao foi originalmente reconhecida. 

Provisoes - Aplica96es Especificas 

10. A Norma explica como os requisitosgerais de reconhecimento e de 
mensura9ao das provisoes devem ser aplicados em tres casos especificos: 
perdas operacionais futuras; contratos onerosos; e reestruturayoes. 

11. Nao devem ser reconhecidasas provisoes para perdas operacionais 
futuras. Uma expectativa de perdas operacionais futuras e uma indicayaO 
de que certos activos das opera9oes podem estar com imparidade. Neste 
caso, uma empresa testa estes activos quanto a imparidade segundo a lAS 
36, Imparidade de Activos. 

12. Se uma empresa tiver urn contrato que seja oneroso, a obriga9ao presente 
ao abrigo do contrato deve ser reconhecida e mensurada como uma 
provisao. Urn contrato oneroso e aquele em que os custos inevitaveis a 
satisfa9ao das obriga9oes segundo o contrato excedem os beneficios 
econ6micos que se espera receber segundo ele. 

13. A Norma define uma reestrutura9ao como urn programa que e planeado e 
controlado pela gerencia, e altera materialmente quer: 

(a) o ambito de urn neg6cio empreendido por uma empresa; ou 

(b) a maneira pela qual esse neg6cio e conduzido. 

14. Uma provisao para custos de restrutura9ao somente e reconhecida quando 
forem satisfeitos os criterios gerais para o reconhecimento de provisoes. 
Neste contexto, uma obriga9ao construtiva para reestruturar ocorre 
somente quando uma empresa: 

(a) tenlia urn plano formal pormenorizado para reestrutura9ao que 
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identifique pelo menos: (i) o neg6cio ou a parte de urn neg6cio em 
causa; 
(ii) as principais localiza96es afectadas; 

(iii) a localizayao, fun9ao, e numero aproximado de empregados que 
serao retribuidos pela rescisao dos seus servi9os; 

(iv) os dispendios que serao suportados; e 

(v) quando sera implementado 0 plano; e 

(b) tenha criado uma expectativa valida naqueles que serao afectados de que levara a 
efeito a reestrutura9ao ao iniciar a implementa9ao desse plano ou ao anunciar as 
suas principais caracteristicas as pessoas afectadas por ele. 

15. Uma decisao da gestao ou da administra9ao de reestruturar nao da origem a uma 
obriga9ao construtiva a data do balan9o a menos que a empresa tenha, antes da data 
do balan9o: 

(a) come9ado a implementar o plano de reestrutura9ao; ou 

(b) comunicado o plano de reestrutura9ao aos por ele afectados de uma maneira 
suficientemente espedfica que fa9a criar neles uma expectativa valida de que a 
empresa levara a efeito a reestrutura9ao. 

16. Quando urna reestrutura9ao envolver a venda de urna empresa, nenhuma obriga9ao 
proveniente da venda surge ate que a empresa esteja comprometida com a venda, isto 
e, haja urn acordo a venda irrevogavel. 

17. Uma provisao de reestrutura9ao deve somente incluir os dispendios directos 
provenientes da reestruturayaO, que sao OS que sejam nao s6: 

(a) necessariamente ligados a reestrutura9ao; mas tambem 

(b) nao associados as actividades continuadas da em pres a. Por conseguinte, uma 
provisao de reestruturayao nao inclui custos tais como: os de retreinar ou 
relocalizar pessoal que continua; de marketing; ou de investimento em novos 
sistemas e redes de distribui9ao. 

Passivos Contingentes 

18. A Norma define urn passivo contingente como: 

(a) uma possivel obriga9ao que smja proveniente de acontecimentos passados e 
cuja existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao ocorrencia de urn 
ou mais acontecimentos futuros incertos nao totalmente sob o controlo da 
empresa; ou 

(b) uma obriga9ao presente que surja de acontecimentos passados mas que nao e 
reconhecida porque: 
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(i) nao e provavel que urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios 
econ6micos sera necessario para liquidar a obriga<;ao; ou 

(ii) a quantia da obriga<;ao nao pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

19. Uma empresa nao deve reconhecer urn passive contingente. Uma empresa deve 
divulgar urn passive contingente a menos que a possibilidade de urn exfluxo de 
recursos que incorporem beneficios econ6micos seja remota. 

Activos Contingentes 

20. A Norma define urn activo contingente como urn possivel activo que surja de 
acontecimentos passados e cuja existencia somente sera confirmada pela ocorrencia 
ou nao ocorrencia de urn ou mais eventos futures incertos nao totalmente sob o 
controlo da empresa. Urn exemplo e uma reivindica<;ao que uma empresa esteja a 
intentar por meio de processes legais, em que o desfecho seja incerto. 

21. Uma empresa nao deve reconhecer urn activo contingente. Urn activo contingente 
deve ser divulgado quando urn influxo de beneficios econ6micos seja provavel. 

22. Quando a realiza<;ao de rendimentos seja virtualmente certa, entao o respective 
activo nao e urn activo contingente e o seu reconhecimento e apropriado. 

Data de eficacia 

23. A Norma toma-se operacional para as demonstra<;oes fmanceiras que cubram os 
periodos que comecem em ou ap6s 1 de Julho de 1999. A aplica<;ao mais cedo e 
encorajada. 

As Normas, que foram impressas em tipo italico cheio, devem ser lidas no contexte do 
material de fundo e da orienta<;ao de implementa<;ao nesta Norma e no contexte do 
Prefacio as Normas Intemacionais de Contabilidade. As Normas lntemacionais de 
Contabilidade nao se destinam a ser aplicadas a itens imateriais (ver o paragrafo 12 do 
Prefacio). 

OBJETIVO 

0 objective desta Norma e o de assegurar que sejam aplicados criterios de 
reconhecimento e bases de mensura<;ao apropriados a provisoes, passives contingentes e 
actives contingentes e que seja divulgada informa<;ao suficiente nas notas as 
demonstra<;oes financeiras de modo a permitir aos utentes compreender a sua natureza, 
tempestividade e quantia. 

AMBITO 
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1. Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades na contabiliza<;ao de provisoes, 
passivos contingentes e activos contingentes, excepto: 

(a) os que resultam de contratos execut6rios, excepto quando o contrato seja oneroso; 
(b) ( elirninada) 
(c) os cobertos por urna outraN orma. 

2. Esta Norma nao se aplica a instrurnentos financeiros (incluindo garantias) que se 
encontrern dentro do ambito da lAS 39 lnstrurnentos Financeiros: Reconhecirnento e 
Mensura<;ao. 

3. Contratos execut6rios sao contratos pelos quais nenhurna parte curnpriu qualquer das 
suas obriga<;oes ou arnbas as partes s6 tenham parcialrnente curnprido as suas 
obriga<;oes ern igual extensao. Esta Norma nao se aplica a contratos execut6rios a 
rnenos que eles sejam onerosos. 

4. (Elirninado) 

5. Quando outra Norma trata de urn tipo especifico de provisao, passivo contingente ou 
activo contingente, urna entidade aplica essa Norma ern vez da presente Norma.Por 
exernplo, a lFRS 3 Concentra<;oes de Actividades Ernpresariais trata do tratarnento 
por parte de urna adquirente de passivos contingentes assurnidos nurna concentra<;ao 
de actividades ernpresariais. De forma sernelhante, certos tipos de provisoes tambern 
sao tratadas nas N ormas relativas a: 

(a) contratos de constru<;ao (vera lAS ll,Contratos de Constru<;ao); 

(b) irnpostos sobre o rendirnento (vera lAS 12,lrnpostos sobre o Rendirnento); 

(c) loca<;oes (vera lAS 17,Loca<;oes). Porern, como a lAS 17 nao contern requisitos 
especificos para tratar loca<;oes operacionais que se tenham tornado onerosas, esta 
Norma aplica-se a tais casos; 

(d) beneficios de ernpregados (vera lAS 19,Beneficios de Ernpregados); e 

(e) contratos de seguro (ver lFRS 4 Contratos de Seguro). Contudo, esta Norma 
aplica-se a provisoes, passivos contingentes e activos contingentes de urna 
seguradora, que nao sejarn os resultantes das suas obriga<;oes e direitos 
contratuais segundo os contratos de seguro dentro do ambito da lFRS 4. 

6. Algumas quantias tratadas como provisoes podern relacionar-se corn o reconhecirnento 
do redito, por exernplo quando urna ernpresa de garantias ern troca de urna 
rernunera<;ao. Esta Norma nao trata do reconhecirnento do redito. A lAS 
18,Redito,identifica as circunstancias ern que o redito e reconhecido e proporciona 
orienta<;ao pnitica sobre a aplica<;ao dos criterios de reconhecirnento. Esta Norma nao 
altera os requisitos da lAS 18. 

7. Esta Norma define provisoes como passivos de ternpestividade ou quantia incertas. Ern 
alguns paises o termo 
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«provisao» e tambem usado no contexto de itens tais como deprecia<;ao, imparidade 
de activos e dividas de cobran<;a duvidosa: estes sao ajustamentos as quantias 
escrituradas de activos e nao sao tratados nesta Norma. 

8. Outras Normas Intemacionais de Contabilidade especificam se os dispendios sao 
tratados como activos ou como gastos. Estes assuntos nao sao tratados nesta Norma. 
Concordantemente, esta Norma nem proibe nem exige a capitaliza<;ao dos custos 
reconhecidos quando e feita uma provisao. 

9. Esta Norma aplica-se a provisoes para reestrutura<;oes (incluindo unidades 
operacionais descontinuadas). 

Quando uma reestrutura<;ao satisfizer a defini<;ao de uma unidade operacional 
descontinuada, a IFRS 5 
Activos Nao Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas 
pode exigir divulga<;oes adicionais. 

DEFINI<;OES 

10. Os termos seguintes sao usados nesta Norma com os sentidos especificados: Uma 
provisao e urn passivo de tempestividade ou quantia incerta. 
Urn passivo e uma obriga<;ao presente da empresa proveniente de acontecimentos 
passados, cuja liquida<;ao se espera que resulte num exfluxo de recursos da 
empresa que incorporam beneficios econ6micos. 

Urn acontecimento que cria obriga<;oes e urn acontecimento que cria uma obriga<;ao 
legal ou construtiva que fa<;a com que uma empresa nao tenha nenhuma altemativa 
realista senao liquidar essa obriga<;ao. 

Uma obriga<;ao legal e uma obriga<;ao que deriva de: 

(a) urn contrato (por meio de termos expHcitos ou impHcitos); 

(b) legisla<;ao;ou 

(c) outra opera<;ao da lei. 

Uma obriga<;ao construtiva e uma obriga<;ao que decorre das ac<;oes de uma empresa 
em que: 

(a) por via de urn modelo estabelecido de pniticas passadas, de poHticas 
publicadas ou de uma declara<;ao corrente suficientemente especifica, a empresa 
tenha indicado a outras partes que aceitani certas responsabilidades; e 

(b) em consequencia, a empresa tenha criado uma expectativa valida nessas outras 
partes de que cumprini com essas responsabilidades. 

Urn passivo contingente e: 

(a) uma obriga<;ao possivel que provenha de acontecimentos passados e cuJa 
existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao de urn ou mats 
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acontecimentos futuros incertos nao totalmente sob controlo da empresa; ou 

(b) uma obriga9ao presente que decorre de acontecimentos passados mas que nao e 
reconhecida porque: 

(i) nao e provavel que sera necessaria urn exfluxo de recursos que incorporam 
beneficios econ6micos para liquidar a obriga9ao; ou 

(ii) a quantia da obriga9ao nao pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

Urn activo contingente e urn possivel activo proveniente de acontecimentos passados 
e cuja existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao ocorrencia de urn ou 
mais acontecimentos futuros incertos nao totalmente sob o controlo da empresa. 

Urn contrato oneroso e urn contrato em que os custos inevitaveis de satisfazer as 
obriga9oes do contrato excedem os beneficios econ6micos que se esperam que 
sejam recebidos ao abrigo do mesmo. 

Uma reestrutura9ao e urn programa que e planeado e controlado pela gerencia e altera 
materialmente: 

(a) ou o ambito de urn neg6cio empreendido por uma empresa; ou 

(b) a maneira como o neg6cio e conduzido. 

Provisoes e Outros Passivos 

11. As provisoes podem ser distinguidas de outros passives tais como contas a pagar e 
acrescimos comerciais porque ha incerteza acerca da tempestividade ou da quantia 
do dispendio futuros necessaries para a sua liquida9ao. Por contraste: 

(a) as contas a pagar comerciais sao passives a pagar por bens ou servi9os que tenham 
sido facturados ou formalmente acordados com o fomecedor; e 

(b) os acrescimos sao passives a pagar por bens ou servi9os que tenham sido 
recebidos ou fomecidos mas que nao tenham sido pagos, facturados ou 
formalmente acordados com o fomecedor, incluindo quantias devidas a 
empregados (por exemplo, quantias relacionadas com pagamento acrescido de 
ferias). Se bern que algumas vezes seja necessaria estimar a quantia ou 
tempestividade de acrescimos, a incerteza e geralmente muito menor do que nas 
provisoes. 

Os acrescimos sao muitas vezes relatados como parte das contas a pagar comerciais 
e outras, enquanto que as provisoes sao relatadas separadamente. 

Relacionamento entre Provisoes e Passivos Contingentes 

12. Nurn sentido geral, todas as provisoes sao contingentes porque sao incertas na sua 
tempestividade ou quantia. Porem, nesta Norma o termo «contingente» e usado 
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para passivos e activos que nao sejam reconhecidos porque a sua existencia 
somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao ocorrencia de urn ou mais eventos 
futuros incertos nao totalmente sob o controlo da empresa. Adicionalmente, o termo 
<<passivo contingente» e usado para passivos que nao satisfa9am os criterios de 
reconhecimento. 

13.Esta Norma distingue entre: 

(a) provisoes- que sao reconhecidas como passivos (presurnindo que possa ser feita 
uma estimativa fiavel) porque sao obriga9oes presentes e e provavel que urn 
exfluxo de recursos que incorporem beneficios econ6micos sera necessario para 
liquidar as obriga9oes; e 

(b) passivos contingentes- que nao sejam reconhecidos como passivos porque sao 
ou: 

(i) obriga9oes possiveis, dado terem ainda de ser confirmados se a empresa tern 
ou nao uma obriga9ao presente que possa conduzir a urn exfluxo de recursos 
que incorporem beneficios econ6micos; ou 

(ii) obriga9oes presentes que nao satisfazem os criterios de reconhecimento desta 
Norma (porque ou nao e provavel que sera necessario urn exfluxo de recursos 
que incorporem beneficios econ6micos para liquidar a obrigayao, ou nao pode 
ser feita uma estimativa suficientemente fiavel da quantia da obrigayao ). 

RECONHECIMENTO 

Provisoes 

14. Uma provisao deve ser reconhecida quando: 

(a) uma empresa tenha urna obrigayao presente (legal ou construtiva) como resultado 
de urn acontecimento passado; 

(b) seja provavel que urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios econ6micos 
sera necessario para liquidar a obriga9ao; e 

(c) possa ser feita urna estimativa fiavel da quantia da obriga9ao. 

Se estas condi9oes nao forem satisfeitas, nenhuma provisao deve ser reconhecida. 

0 briga~ao Presente 

15. Em casos raros nao e claro se existe ou nao uma obriga9ao presente. N estes casos, 
presume-se que urn acontecimento passado da origem a uma obriga9ao presente se, tendo 
em conta toda a evidencia disponivel, e mais provavel do que nao que uma obriga9ao 
presente existe a data do balanyo. 

16. Em quase todos os casos sera claro se urn acontecimento passado deu origem a uma 
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obriga<;ao presente. Em casos raros, por exemplo num processo judicial, pode ser 
discutido quer se certos eventos ocorreram quer se esses eventos resultaram numa 
obriga<;ao presente. Em tal caso, uma empresa determina se uma obriga<;ao presente 
existe a data do balan<;o ao ter em conta toda a evidencia disponivel incluindo por 
exemplo, a opiniao de peritos. A evidencia considerada inclui qualquer evidencia 
adicional proporcionada por acontecimentos ap6s a data do balan<;o. Com base em tal 
evidencia: 

(a)quando seja mais provavel do que nao que uma obriga<;ao presente exista a data do 
balan<;o, a empresa reconhece uma provisao (se os criterios de reconhecimento forem 
satisfeitos); e 

(b )quando seja mais provavel que nenhuma obriga<;ao presente exista a data do balan<;o, 
a empresa a empresa divulga urn passivo contingente, a menos que a possibilidade de urn 
exfluxo de recursos que incorporem beneficios econ6micos seja remota (ver paragrafo 86). 

Acontecimento Pass ado 

17. Urn acontecimento passado que conduza a uma obriga<;ao presente e chamado urn 
acontecimento que cria obriga<;oes. Para urn evento ser urn acontecimento que cria 
obriga<;oes, e necessaria que a empresa nao tenha nenhuma altemativa realista senao 
liquidar a obriga<;ao criada pelo acontecimento. Este eo caso somente: 

(a)quando a liquida<;ao da obriga<;ao possa ser imposta legalmente: ou 

(b )no caso de uma obriga<;ao construtiva, quando o evento (que pode ser uma ac<;ao da 
empresa) erie expectativas validas em terceiros de que a empresa cumprira a obriga<;ao. 

18. As demonstra<;oes financeiras tratam da posi<;ao fmanceira da empresa no fim do seu 
periodo de relata e nao da sua possivel posi<;ao no futuro. Por isso, nenhuma provisao e 
reconhecida para os custos que necessitam de ser incorridos para operar no futuro. Os 
uniCOS passiVOS reconhecidos no balan<;o de uma empresa sao OS que existam a data do 
balan<;o. 

19. Sao apenas reconhecidas como provisoes as obriga<;oes que surgem provenientes de 
acontecimentos passados que existem independentemente de ac<;oes futuras de uma 
empresa (isto e, a conduta futura dos seus neg6cios). Exemplos de tais obriga<;oes as 
penaliza<;oes ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos 
dariam origem na liquida<;ao a urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios 
econ6micos sem aten<;ao as futuras ac<;oes da empresa. Semelhantemente, uma 
empresa reconhece uma provisao para os custos de encerramento de urn po<;o de 
petr6leo ou de uma central electrica nuclear ate ao ponto em que uma empresa seja 
obrigada a rectificar danos ja causados. Em contraste, devido a pressoes comerciais ou 
exigencias legais, uma empresa pode pretender ou precisar de levar a efeito dispendios 
para operar de uma forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de 
fumo num certo tipo de fabricas). Dado que a empresa pode evitar os dispendios 
futuros pelas suas pr6prias ac<;oes por exemplo alterando o seu metoda de operar ela 
nao tern nenhuma obriga<;ao presente relativamente a esse dispendio futuro e nao e 
reconhecida nenhuma provisao. 
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20. Uma obriga((ao envolve sempre uma outra parte a quem a obriga((ao e devida. E 
necessario, porem, saber a identidade da parte a quem a obriga((iio e devida - na 
verdade a obriga((ao pode ser ao publico em geral. Porque uma obriga((ao envolve 
sempre urn compromissocom uma outra parte, isto implica que uma decisao de gerencia 
ou de conselho de administra((ao nao da origem a uma obriga((ao construtiva a data do 
balan9o a menos que a decisao tenha sido comunicada antes daquela data aos 
afectados por ela de uma maneira suficientemente especifica para suscitar nelas uma 
expectativa valida de que a empresa cumprira as suas responsabilidades. 

21. Urn acontecimento que nao de origem imediatamente a uma obriga((ao pode da-la numa 
data posterior, por forya de altera((oes na lei ou porque urn acto da empresa (por 
exemplo, uma declara((ao publica suficientemente especifica) de origem a uma obriga((ao 
construtiva. Por exemplo, quando forem causados danos ambientais sejam causados 
pode nao haver nenhuma obriga((ao para remediar as consequencias. Porem, o facto 
de ter havido o dano tomar-se-a urn acontecimento que cria obriga((oes quando uma 
nova lei exigir que o dano existente seja rectificado ou quando a empresa 
publicamente aceitar a responsabilidade pela rectifica((ao de uma maneira que erie uma 
obriga((ao construtiva. 

22. Quando os pormenores de uma nova lei proposta tiverem ainda de ser ultimados, 
uma obriga((ao s6 se verifica quando se tiver virtualmente a certeza de que a legisla9ao 
sera decretada conforme proposta. Para a finalidade desta Norma, tal obrigayao e 
tratada com uma obrigayao legal. As diferen9as de circunstancias que rodeiem a 
promulgayao tomam impossivel especificar urn unico acontecimento que tomara a 
promulgal(ao de uma lei virtualmente certa. Em muitos casos sera impossivel ter-se 
virtualmente a certeza de que uma lei sera decretada ate que seja decretada. 

Ex-fluxo Provavel de Recursos In corp oran do Beneficios Econ omicos 

23. Para que urn passivo se qualifique para reconhecimento precisa de haver nao somente 
uma obriga((ao presente mas tambem a probabilidade de urn exfluxo de recursos que 
incorporem beneficios econ6micos para liquidar essa obriga((ao. Para a finalidade 
desta Norma (3 ), urn exfluxo de recursos ou outro acontecimento e considerado 
como provavel se o acontecimento for mais provavel do que nao de ocorrer, isto 
e, se a probabilidade de que o acontecimento ocorrera for maior do que a 
probabilidade de isso nao acontecer. Quando nao for provavel que exista uma 
obriga((ao presente, uma empresa divulga urn passivo contingente, a menos que a 
possibilidade de urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios econ6micos seja 
remota (ver paragrafo 86). 

24. Quando houver varias obriga((oes semelhantes (por ex. garantias de produtos ou 
contratos semelhantes) a probabilidade de que urn exfluxo sera exigido na liquida((ao 
e determinado ao se considerar a classe de obrigal(oes como urn todo. Se bern que a 
probabilidade de exfluxo de qualquer item possa ser pequeno, pode bern ser possivel 
que algum exfluxo de recursos sera necessaria para liquidar a classe de obrigal(oes como 
urn todo. Se esse for o caso, e reconhecida uma provisao (se os outros criterios de 
reconhecimento forem satisfeitos ). 
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Est imat iva F i a vel da Obriga-;ao 

25. 0 uso de estimativas e uma parte essencial da prepara<;ao de demonstra<;6es fmanceiras 
e nao prejudica a sua fiabilidade. Isto e especialmente verdade no caso de provisoes, que 
pela sua natureza sao mais incertas do que a maior parte de outros elementos do 
balan<;o. Exceto em casos extremamente raros, uma empresa sera capaz de determinar 
uma gama de desfechos possiveis e pode por isso fazer uma estimativa da obriga<;ao 
que seja suficientemente fiavel para usar ao reconhecer uma provisao. 

26. Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa fiavel possa ser feita, existe 
urn passivo que nao pode ser reconhecido. Esse passivo e divulgado como urn passivo 
contingente (ver paragrafo 86). 

Passivos Contingentes 

27. Uma empresa nao deve reconhecer urn passivo contingente. 

28. Urn passivo contingente e divulgado, como exigido pelo paragrafo 86, a menos que seja 
remota a possibilidade de urn exfluxo de recursos que incorporem beneficios 
econ6micos. 

29. Quando uma empresa estiver con junta e solidariamente comprometida a uma obriga<;ao, 
a parte da obriga<;ao que se espera que seja satisfeita por outras partes e tratada 
como urn passivo contingente. A empresa reconhece uma provisao correspondente a 
parte da obriga<;ao pela qual seja provavel urn exfluxo de recursos que incorporem 
beneficios econ6micos, excepto nas circunstancias extremamente raras em que 
nenhuma estimativa possa ser feita. 

30. Os passives contingentes podem desenvolver-se de uma maneira nao inicialmente 
esperada. Por isso, sao continuadamente avaliados para determinar se urn exfluxo de 
recursos que incorporem beneficios econ6micos se tomou provavel. Se se tomar 
provavel que urn exfluxo de beneficios econ6micos futuros serao exigidos para urn 
item previamente tratado como urn passivo contingente, e reconhecida uma 
provisao nas demonstra<;6es fmanceiras do periodo em que a altera<;ao da probabilidade 
ocorra ( excepto nas circunstancias extremamente raras em que nenhuma estimativa 
fiavel possa ser feita). 

Activos Contingentes 

31. Uma empresa nao deve reconhecer urn activo contingente. 

32. Os activos contingentes surgem normalmente de acontecimento nao planeados ou de 
outros nao esperados que dao origem a possibilidade de urn influxo de beneficios 
econ6micos para a empresa. Urn exemplo e urna reivindica<;ao que uma empresa esteja a 
intentar por intermedio de processes legais, quando o desfecho seja incerto. 

33. Os activos contingentes nao sao reconhecidos nas demonstra<;6es fmanceiras desde que 
isto possa resultar no reconhecimento de rendimentos quepossam nunca ser realizados. 
Porem, quando a realiza<;ao de rendimentos esteja virtualmente certa, entao o activo 
relacionado nao e urn activo contingente eo seu reconhecimento e apropriado. 
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34. Urn activo contingente e divulgado, como exigido pelo panigrafo 89, quando for 
provavel urn influxo de beneficios econ6micos. 

35. Os activos contingentes sao avaliados continuadamente para assegurar que os 
desenvolvimentos sejam apropriadamente reflectidos nas demonstrac;:oes financeiras. Se 
se tomar virtualmente certo que ocorrera urn influxo de beneficios econ6micos, o activo 
e o rendimento relacionado sao reconhecidos nas demonstrac;:oes financeiras do periodo 
em que a alterac;:ao ocorra. Se urn influxo de beneficios econ6micos se tomar provavel, 
uma empresa divulga o activo contingente (ver paragrafo 89). 

MENSURA!;AO 

A Melhor Estimativa 

36. A quantia reconhecida como uma provisao deve ser a melhor estimativa do dispendio 
exigido para liquidar a obrigac;:ao presente a data do balanc;:o. 

37. A melhor estimativa do dispendio exigido para liquidar a obrigac;:ao presente e a 
quantia que uma empresa racionalmente pagaria para liquidar a obrigac;:ao a data do 
balanc;:o ou para a transferir para uma terceira parte nesse momento. Sera muitas vezes 
impossivel ou proibitivamente dispendioso liquidar ou transferir uma obrigac;:ao a data 
do balanc;:o. Porem, a estimativa da quantia que uma empresa racionalmente pagaria 
para liquidar ou transferir a obrigac;:ao produz a melhor estimativa do dispendio exigido 
para liquidar a obrigac;:ao presente a data do balanc;:o. 

38. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro sao determinadas pelo juizo da 
gerencia da empresa, suplementada pela experiencia de transacc;:oes semelhantes e, 
em alguns casos, por relatos de peritos independentes. A evidencia considerada inclui 
qualquer evidencia adicional proporcionada por acontecimentos ap6s a data do balanc;:o. 

39. As incertezas que rodeiam a quantia a ser reconhecida como uma provisao sao tratadas 
por varios meios de acordo com as circunstancias. Quando a provisao a ser mensurada 
envolva uma grande populac;:ao de itens, a obrigac;:ao e estimada ponderando todos os 
possiveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. 0 nome para este metodo 
estatistico de estimativa e «O valor esperado». A provisao sera por isso diferente 
dependendo de se a probabilidade de uma perda de uma dada quantia seja, por 
exemplo, de 60 por cento ou de 90 por cento. Quando houver uma escala continua de 
desfechos possiveis, e cada ponto nessa escala e tao provavel como qualquer outro, e 
usado o ponto medio da escala. 

Exemplo 

Uma empresa vende hens com uma garantia ao abrigo da qual os clientes estao cobertos 
pelo custo das reparac;:oes de qualquer defeito de fabricac;:ao que se toma evidente 
dentro dos primeiros seis meses ap6s a compra. Se forem detectados defeitos menores 
em todos os produtos vendidos, resultarao custos de reparar de 1 milhao. Se forem 
detectados defeitos maiores em todos os produtos vendidos, resultarao custos de 
reparac;:ao de 4 milhoes. A experiencia passada da empresa e as expectativas futuras 
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indicam que, para o ano que vern, 75 por cento dos bens vendidos nao terao defeito, 20 
por cento dos bens vendidos terao defeitos menores e 5 por cento dos bens vendidos 
terao defeitos maiores. De acordo com o paragrafo 24, uma empresa avalia a 
probabilidade de urn exfluxo para as obriga9oes de garantias como urn todo. 

0 valor esperado do custo das repara9oes e: 

(75% de nada) + (20% de 1 000 000) + (5 %de 4 000 000) = 400 000 

40. Quando uma Un.ica obriga9ao estiver a ser mensurada, o desfecho individual mais 
provavel pode ser a melhor estimativa do passivo. Porem, mesmo em tal caso, a 
empresa considera outras consequencias possiveis. Quando outras consequencias 
possiveis forem ou maioritariamente mais altas ou maioritariamente mais baixas do 
que a consequencia mais provavel, a melhor estimativa sera uma quantia mais alta ou 
mais baixa. Por exemplo, se uma empresa tiver de rectificar uma avaria grave numa 
fabrica importante que tenha construido para urn cliente, a consequencia mais 
provavel pode ser a repara<;ao ter sucesso a primeira tentativa por urn custo de 1 
000, mas e feita uma provisao por uma quantia maior e feita se houver uma 
oportunidade significativa de que serao necessarias tentativas posteriores. 

41. A posi<;ao e mensurada antes dos impostos, porque as consequencias fiscais da 
provisao, e altera<;oes na mesma, sao tratadas pela lAS 12, Impostos sobre o 
Rendimento. 

Riscos e Incertezas 

42. Os riscos e incertezas que inevitavelmente rodeiam muitos acontecimentos e 
circunstancias devem ser tidos em conta para se chegar a melhor estimativa de uma 
pro vi sao. 

43. 0 risco descreve a variabilidade de desfechos. Urn ajustamento do risco pode aumentar 
a quantia pela qual e mensurado urn passivo. E necessaria cautela ao fazer juizos em 
condi<;oes de incerteza, a fim de que os rendimentos ou activos nao sejam 
subavaliados e os gastos ou passivos nao sejam sobreavaliados. Porem, a incerteza nao 
justifica a cria<;ao de provisoes excessivas ouuma sobreavalia<;ao deliberada de 
passivos. Por exemplo, se os custos projectados de urn desfecho particularmente 
adverso forem estimados numa base prudente, esse desfecho nao e entao 
deliberadamente tratado como mais provavel do que for realisticamente o caso. E 
necessaria cuidado para evitar duplicar ajustamentos do risco e incerteza com a 
consequente sobreavalia9ao de uma provisao. 

44. A divulga9ao das incertezas que rodeiam a quantia do dispendio e feita de acordo com o 
paragrafo 85 b). 

Valor Presente 

45. Quando o efeito do valor temporal do dinheiro for material, a quantia de uma pro vi sao 
deve ser o valor presente dos dispendios que se espera que sejam necessarios para 
liquidar a obriga<;ao. 
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46. Por causa do valor temporal do dinheiro, as provisoes relacionadas corn exfluxos de 
caixa que surjarn logo ap6s a data do balan9o sao rnais onerosas do que aquelas ern 
que os exfluxos de caixa da rnesrna quantia surgern rnais tarde. As provisoes sao por 
isso descontadas, quando o efeito seja material. 

47. A taxa (ou taxas) de desconto deve(rn) ser urna taxa (ou taxas) antes dos pre irnpostos 
que reflicta(rn) as avalia9oes correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e 
dos riscos especificos do passivo. A(s) taxa(s) de desconto nao devern reflectir riscos 
relativamente aos quais as estirnativas dos fluxos de caixa futuros tenham sido 
ajustados. 

Acontecimentos Futuros 

48. Os acontecimentos futuros que possam afectar a quantia necessaria para liquidar urna 
obrigayao devem ser reflectidos na quantia de urna provisao quando houver 
evidencia objectiva suficiente de que eles ocorrerao. 

49. Os acontecirnentos futuros esperados podern ser particularmente irnportantes ao 
rnensurar as provisoes. Por exemplo, urna ernpresa pode crer que o custo de lirnpar 
urn local no firn da sua vida u.til sera reduzido por alterayoes futuras de tecnologia. A 
quantia reconhecida reflecte urna expectativa razoavel de observadores tecnicamente 
qualificados e objectivos, tendo ern conta toda a evidencia disponivel quanto a 
tecnologia que estara disponivel no rnornento da lirnpeza. Por conseguinte e 
apropriado incluir, por exemplo, redu9oes de custo esperados associados com 
experiencia acrescida na aplicayao de tecnologia existente ou o custo esperado de 
aplicayao de tecnologia existente a urna operayao de lirnpeza rnaior ou rnais cornplexa 
da que previamente tenha sido levada a efeito. Porern, urna ernpresa nao antecipa o 
desenvolvirnento de urna tecnologia completamente nova de limpeza a rnenos que tal 
seja apoiado por evidencia objectiva suficiente. 

50. 0 efeito de nova legislayao possivel e tido ern considera9ao na rnensura9ao de urna 
obriga9ao existente quando evidencia objectiva suficiente exista de que apromulga9ao 
da lei e virtualrnente certa. A variedade de circunstancias que surgem na pratica torna 
irnpossivel especificar urn acontecimento unico que proporcionara evidencia subjectiva 
suficiente ern todos os casos. E requerida evidencia quer do que a legisla9ao vai exigir 
quer de que a sua prornulgayao e a sua irnplernentayao sao virtualrnente certas. Ern 
rnuitos casos evidencia objectiva suficiente nao existini ate que a nova legisla9ao seja 
prornulgada. 

Aliena9ao Esperada de Activos 

51. Os ganhos da alienayao esperada de activos nao devern ser tidos ern considera9ao 
ao rnensurar urna provisao. 

52. Os ganhos na aliena9ao esperada de activos nao sao tidos ern conta ao rnensurar urna 
provisao, rnesrno sea aliena9ao esperada estiver intimamente ligada ao acontecimento 
que de origem a provisao. Em vez disso, urna ernpresa reconhece ganhos nas 
alienayoes esperadas de activos no rnornento especificado pela Norma Internacional 
de Contabilidade que trata dos respectivos activos. 
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REEMBOLSOS 

53. Quando se esperar que algum ou todo o dispendio necessaria para liquidar uma provisao 
seja esperado ser reembolsado por uma outra parte, o reembolso deve ser 
reconhecido quando, e somente quando, seja virtualmente certo que o reembolso sera 
recebido se a empresa liquidar a obriga<;:ao. 0 reembolso deve ser tratado como urn 
activo separado. A quantia reconhecida para o reembolso nao deve exceder a quantia da 
provisao. 

54. Na demonstra<;:ao dos resultados, o gasto relacionado com uma prov1sao pode ser 
apresentado liquido da quantia reconhecida de urn reembolso. 

55. Algumas vezes, uma empresa e capaz de esperar que outra parte pague parte ou todo o 
dispendio necessaria para liquidar a provisao (por exemplo, por intermedio de 
contratos de seguro, clausulas de indemniza<;:ao ou garantias de fomecedores). A outra 
parte pode quer reembolsar quantias pagas pela empresa quer pagar directamente as 
quanti as. 

56. Na maioria dos casos, a empresa permanecera comprometida pela totalidade da quantia 
em questao de forma que a empresa teria de liquidar a quantia inteira se a terceira 
parte deixou de efectuar o pagamento por qualquer razao. Nesta situaviio, uma 
provisao e reconhecida para a quantia inteira do passivo e umactivo separado e 
reconhecido pelo reembolso esperado quando seja virtualmente certo que o 
reembolso sera recebido se a empresa liquidar o passivo. 

57. Nalguns casos, a empresa nao estara comprometida pelos custos em questao se a 
terceira parte deixar de efectuar o pagamento. Em tal caso a empresa nao tern 
nenhum passivo por esses custos nao sendo assim incluidos na provisao. 

58. Como e dito no paragrafo 29, uma obrigaviio pela qual uma empresa esteja 
conjunta e solidariamente responsavel e urn passivo contingente ate ao ponto em que 
seja esperado que a obriga<;:ao sera liquidada pelas outras partes. 

ALTERA<;OES EM PROVISOES 

59. As provisoes devem ser revistas a data de cada balanvo e ajustadas para reflectir a 
melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provavel que sera necessaria urn exfluxo 
de recursos que incorporem beneficios econ6micos futurospara liquidar a obriga<;:ao, a 
provisao deve ser revertida. 

60. Quando seja usado o desconto, a quantia escriturada de uma provisao aumenta em cada 
periodo para reflectir a passagem do tempo. Este aumento e reconhecido como urn 
gasto com juros. 

USO DE PROVISOES 
61. Uma provisao deve ser usada somente para os dispendios relatives aos qums a 

provisao foi originalmente reconhecida. 
62. Somente os dispendios que se relacionem com a provisao original sao 
contrabalanvados com a mesma. 

Contrabalan<;:ar os dispendios com uma provisao que foi originalmente reconhecida para 
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uma outra finalidade 
esconderia o impacto de dois acontecimentos diferentes. 

APLICA<;AO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO E DE MENSURA<;AO 

Perdas Operacionais Futuras 

63. Nao devem ser reconhecidas provisoes para perdas operacionais futuras. 

64. As perdas operacionais futuras nao satisfazem a defmiyao de passivo do panigrafo 10 e 
os criterios gerais de reconhecimento estabelecidos no panigrafo 14. 

65. Uma expectativa de perdas operacionais futuras e uma indicayao de que certos activos da 
unidade operacional podem estar em imparidade. Uma empresa testa estes activos 
quanto a imparidade segundo a lAS 36, Imparidade de Activos. 

Contratos Onerosos 

66. Se a empresa tiver urn contrato que seja oneroso, a obriga((ao presente segundo o 
contrato deve serreconhecida e mensurada como uma provisao. 

67. Muitos contratos (por exemplo, algumas ordens de compra de rotina) podem ser 
cancelados sem pagar compensayao a outra parte e por isso nao ha obriga((ao. Outros 
contratos estabelecem tanto direitos como obriga96es para cada urna das partes do 
contrato. Quando os eventos tomem tal contrato oneroso, o contrato cai dentro do 
ambito desta Norma, existindo urn passivo que e reconhecido. Os contratos executivos 
que nao sejam onerosos caiem fora do ambito desta Norma. 

68. Esta Norma define urn contrato oneroso como urn contrato em que os custos 
inevitaveis de satisfazer as obriga96es segundo o contrato excedem os beneficios 
econ6micos que se espera venham a ser recebidos segundo o mesmo. Os custos 
inevitaveis segundo urn contrato reflectem o menor do custo liquido de sair do 
contrato, que e o mais baixo do custo de o cumprir e de qualquer compensayao ou 
de penalidades provenientes da falta de o cumprir. 

69. Antes de ser estabelecida uma provisao separada para urn contrato oneroso, uma 
empresa reconhece qualquer perda de imparidade que tenha ocorrido nos activos 
inerentes a esse contrato (ver a lAS 36, lmparidade de Activos). 

Reestrutura((ao 

70. 0 que se segue sao exemplos de acontecimentos que podem cair na defmi9ao de 
reestrutura((ao: (a) venda ou cessayao de urn a linha de neg6cios; 
(b) o fecho de locais de neg6cio num pais ou regiao ou a deslocalizayao de actividades 

de neg6cio de urn pais ou de uma regiao para urn outro ou uma outra; 
(c) alteray6es na estrutura de gerencia, por exemplo, eliminar urn nivel de gestao; e 
(d) reorganiza96es fundamentais que tenham urn efeito material na natureza e foco 

das opera96es da empresa. 

71. Uma provisao para custos de reestruturayao somente e reconhecida quando os 
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criterios de reconhecimento gerais de provisoes estabelecidos no panigrafo 14 sejam 
satisfeitos. Os pan1grafos 72-83 estabelecem como os criterios gerais de 
reconhecimento se aplicam a reestrutura96es. 

72. Uma obriga9ao construtiva de reestruturar surge somente quando uma empresa: 

(a) tenha urn plano formal detalhado para a reestrutura9ao identificando pelo menos: 

(i) o neg6cio ou parte de urn neg6cio em questao; 

(ii) as principais localiza9iio afectadas; 

(iii) a localiza9ao, fun9iio e mimero aproximado de empregados que serao 
retribuidos pela cessa9ao dos seus servi9os; 

(iv) os dispendios que serao levados a efeito; e 

(v) quando seni implementado o plano; e 

(b) tenha criado urna expectativa valida nos afectados de que levara a efeito a 
reestrutura9iio ao come9ar a implementar esse plano ou ao anunciar as suas 
principais caracteristicas aos afectados por ele. 

73. A evidencia de que uma empresa tenha come9ado a implementar urn plano de 
reestrutura9ao sera proporcionada, por exemplo, ao desmantelar a fabrica ou ao 
vender activos ou pelo anuncio publico das principais caracteristicas do plano. Urn 
anuncio publico de urn plano detalhado para reestruturar somente constitui uma 
obriga9ao construtiva para reestruturar se ele for feito de tal maneira e em pormenor 
suficiente (isto e, estabelecendo as principais caracteristicas do plano) que de origem 
a expectativas validas em outras partes, tais como clientes, fomecedores e 
empregados (ou os seus representantes) de que a empresa levara a efeito a 
reestrutura9ao. 

74. Para que urn plano seja suficiente para dar origem a uma obriga9iio construtiva 
quando comunicado aos afectados pelo mesmo, a sua implementa9iio necessita ser 
planeada para come9ar logo que possivel e ser completada segundo urn calendario 
que tome improvaveis altera96es significativas ao plano. Se se esperar que havera 
uma longa demora antes da reestrutura9ao come9ar ou que a reestrutura9ao levara 
urn Iongo tempo nao razoavel, e improvavel que o plano suscite urna expectativa 
valida da parte de outros de que a empresa esta presentemente comprometida com a 
reestrutura9ao, porque o calendario da oportunidades a empresa de alterar os seus 
pianos. 

7 5. Uma decisao de reestrutura9ao da gerencia ou do conselho tomada antes da data do 
balan9o nao conduz a uma obriga9ao construtiva a data do balan9o a menos que a 
entidade tenha, antes da data de balan9o: 

(a) iniciado a implementa9ao do plano de reestrutura9ao; ou 

(b) anunciado as principais caracteristicas do plano de reestrutura9ao aqueles 
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afectados pelo mesmo, de forma suficientemente especifica para levantar 
expectativas validas nos mesmos de que a entidade ini realizar a reestrutura<;ao. 

Se uma entidade come<;ar a implementar urn plano de reestrutura<;ao, ou se 
anunciar as suas principais caracteristicas aqueles afectados pelo plano, s6 depois da 
data do balan<;o, e exigida divulga<;ao segundo a lAS 10 Acontecimentos ap6s a 
Data do Balan<;o, se a reestrutura<;ao for material e se a nao divulga<;ao puder 
influenciar as decisoes econ6micas dos utentes tomadas com base nas demonstra<;oes 
financeiras .. 

76. Se bern que uma obriga<;ao construtiva nao seja criada unicamente por uma 
decisao da gerencia, uma obriga<;ao pode resultar de outros eventos anteriores 
juntamente com tal decisao. Por exemplo, negocia<;oes com representantes de 
empregados para pagamentos de cessa<;ao de emprego, ou com compradores para a 
venda de uma unidade operacional podem ter sido concluidas sujeitos somente a 
aprova<;ao do conselho. Uma vez que a aprova<;ao tenha sido obtida e comunicada a 
outras partes, a empresa tern uma obriga<;ao construtiva de reestruturar, se as 
condi<;oes do panigrafo 72 forem satisfeitas. 

77. Em alguns paises, a autoridade final esta investida num conselho cujos membros 
incluem representantes de interesses que nao sejam os da gerencia (por exemplo, 
empregados) ou pode ser necessaria notifica<;ao a tais representantes antes da decisao 
do conselho ser tomada. Porque uma decisao por tal conselho envolve comunica<;ao a 
esses representantes, pode resultar numa obriga<;ao construtiva de reestruturar. 

78. Nenhuma obriga<;ao surge pela venda de uma unidade operacional ate que a empresa 
esteja comprometida com a venda, isto e, haja urn acordo de venda vinculativo. 

79. Mesmo quando uma empresa tenha tornado uma decisao de vender uma unidade 
operacional e anunciado publicamente essa decisao, ela nao pode estar comprometida 
com a venda ate que urn comprador tenha sido identificado e que haja urn acordo 
vinculativo de venda. Ate que haja urn acordo vinculativo de venda, a empresa estara 
em condi<;oes de alterar a sua inten<;ao e na verdade tera de tomar uma outra 
orienta<;ao se nao puder ser encontrado urn comprador em termos aceitaveis. Quando a 
venda de uma unidade operacional for concebida como parte de uma reestrutura<;ao, os 
activos da unidade operacional sao revistos quanto a sua imparidade, segundo a lAS 36, 
Imparidade de Activos. Quando uma venda for somente parte de uma 
reestrutura<;ao, uma obriga<;ao construtiva pode surgir para as outras partes da 
reestrutura<;ao antes que exista urn acordo de venda vinculativo. 

80. Uma provisao de reestrutura<;ao somente deve incluir os dispendios directos provenientes 
da reestrutura<;ao, que sao os que sejam quer: 

(a) necessariamente consequentes da reestrutura<;ao; quer 

(b) nao associados com as actividades continuadas da empresa. 

81. Uma provisao de reestrutura<;ao nao inclui custos tais como: (a) 
deslocalizar pessoal que continua; 

retreinar ou 
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(b) comercializa<;ao; ou 

(c) investimento em novos sistemas e redes de distribui<;ao. 

Estes dispendios relacionam-se com a conduta futura da empresa e nao sao passivos de 
reestrutura<;ao a data do balan<;o. Tais dispendios sao reconhecidos na mesma base 
como se surgissem independentemente de uma reestrutura<;ao. 

82. Perdas operacionais futuras identificaveis ate a data de uma reestrutura<;ao nao sao 
incluidas numa provisao, a menos que se relacionem com urn contrato oneroso como 
defmido no paragrafo 10. 

83. Como exigi do pelo paragrafo 51, os ganhos esperados na aliena<;ao de activos nao sao 
tidos em considera<;ao na mensura<;ao de uma provisao de reestrutura<;ao, mesmo se a 
venda de activos for vista como parte da reestrutura<;ao. 

DIVULGA<;AO 

84. Para cada classe de provisao, uma empresa deve divulgar: 
(a) a quantia escriturada no come<;o e no fim do periodo; 
(b) as provisoes adicionais feitas no periodo, incluindo aumentos nas provisoes 
existentes; 
(c) as quantias usadas (isto e, incorridas e debitadas a provisao) durante 0 periodo; 
(d) quantias nao usadas revertidas durante o periodo; e 
(e) o aumento durante o periodo na quantia descontada proveniente da pas sag em do 

tempo eo efeito de qualquer altera<;ao na taxa de desconto. 

Nao e exigida informa<;ao comparativa. 

85. Uma empresa deve divulgar o seguinte para cada classe de provisao: 

(a) uma breve descri<;ao da natureza da obriga<;ao e do momento de ocorrencia 
esperado de quaisquer exfluxos de beneficios econ6micos resultantes; 

(b) uma indica<;ao das incertezas acerca da quantia ou do mom en to de ocorrencia 
desses exfluxos. 

Sempre que necessaria para proporcionar informa<;ao adequada, uma empresa 
deve divulgar os principais pressupostos feitos com respeito a acontecimentos 
futuros, como tratado no paragrafo 48; e 

(c) a quantia de qualquer reembolso esperado, declarando a quantia de qualquer 
activo que tenha sido reconhecido para esse reembolso esperado. 

86. A menos que a possibilidade de qualquer exfluxo na liquida<;ao seja remota, 
uma empresa deve divulgar para cada classe de passivo contingente a data do balan<;o 
uma breve descri<;ao da natureza do passivo contingente e, quando praticavel: 

(a) uma estimativa do seu efeito financeiro, mensurado segundo os paragrafos 36-52; 
(b) uma indica<;ao das incertezas que se relacionam com a quantia ou mom en to de 
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ocorrencia de qualquer exfluxo; e 
(c) possibilidade de qualquer reembolso. 

87. Ao determinar que provisoes ou passivos contingentes podem ser agregados para 
formar uma classe, e necessario considerar se a natureza dos elementos e 
suficientemente semelhante para uma unica demonstra<;ao acerca deles de modo a 
cumprir os requisitos dos panigrafos 85 a) e b) e 86 a) e b). Por conseguinte, pode 
ser apropriado tratar como uma classe unica de provisao, quantias relacionadas 
com garantias de produtos diferentes mas nao seria apropriado tratar como uma classe 
unica quantias relacionadas com garantias normais e quantias que estao sujeitas a 
processos judiciais. 

88. Quando uma provisao e urn passivo contingente sutjam provenientes do mesmo 
conjunto de circunstancias, uma empresa faz as divulga<;oes exigidas pelos 
panigrafos 84-86 de uma maneira que eles mostrem a liga<;ao entre a provisao e o 
passivo contingente. 

89. Quando urn influxo de beneficios econom1cos for provavel, uma empresa deve 
divulgar uma breve descri<;ao da natureza dos activos contingentes a data do balan<;o 
e, quando praticavel, uma estimativa dos seu efeito financeiro, mensurada usando os 
principios estabelecidos para as provisoes nos paragrafos 36-52. 

90. E importante que as divulga<;oes de activos contingentes evitem dar indica<;oes 
enganosas da probabilidade de surgirem rendimentos. 

91. Quando qualquer da informa<;ao exigida pelos paragrafos 86 e 89 nao estiver 
divulgada porque nao e praticavel faze-lo, esse facto deve ser declarado. 

92. Em casos extremamente raros, pode esperar-se que a divulga<;ao de alguma ou toda a 
informa<;ao exigida pelos paragrafos 84-89 prejudique seriamente a posi<;ao da 
empresa numa disputa com outras partes nos assuntos sujeitos a provisao, passivo 
contingente ou activo contingente. Em tais casos, uma empresa nao necessita de 
divulgar a informa<;ao, mas deve divulgar a natureza geral da questao, juntamente 
com o facto de que, e a razao por que, a informa<;ao nao foi divulgada. 

DISPOSI<;OES TRANSITORIAS 

93. 0 efeito de adoptar esta Norma na sua data de eficacia (ou mais cedo) deve ser 
relatado como urn ajustamento do saldo de abertura dos resultados retidos do 
periodo em que a Norma foi adoptada pel a primeira vez. As empresas sao 
encorajadas, mas nao se lhes exige, a ajustar o saldo de abertura dos resultados retidos 
do periodo mais cedo apresentado e de refazer a informa<;ao comparativa. Se a 
informa<;ao comparativa nao for refeita, este facto deve ser divulgado. 

94. (Eliminado) 

DATA DE EFICACIA 

95. Esta Norma Internacional de Contabilidade toma-se operacional nas demonstra<;oes 
financeiras anuais que cubram os periodos que comecem em ou ap6s 1 de Julho de 

93 



1999. A aplicayao mais cedo e encorajada. Se uma empresa aplicar esta Norma 
para os periodos que comecem antes de 1 de Julho de 1999, o facto deve ser 
divulgado. 

96 (Eliminado) 
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