
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                                   DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                                                    
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                          | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                                             
  Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  |  002 |     129.246.856,58 |               0,00 |
  Contribuições                                                                |  003 |      89.121.801,30 |               0,00 |
  Exploração e venda de bens, serviços e direitos                              |  004 |       3.646.460,06 |               0,00 |
  Variações patrimoniais aumentativas financeiras                              |  005 |      56.951.214,39 |               0,00 |
  Transferências e delegações recebidas                                        |  006 |   1.465.389.487,07 |               0,00 |
  Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos                |  007 |     317.565.795,67 |               0,00 |
  Outras variações patrimoniais aumentativas                                   |  008 |       3.960.450,88 |               0,00 |
 
 Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                             |      |   2.065.882.065,95 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                              
  Pessoal e encargos                                                           |  010 |     437.191.076,21 |               0,00 |
  Benefícios previdenciários e assistenciais                                   |  011 |      35.023.267,13 |               0,00 |
  Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                              |  012 |     236.696.149,62 |               0,00 |
  Variações patrimoniais diminutivas financeiras                               |  013 |       2.585.752,06 |               0,00 |
  Transferências e delegações concedidas                                       |  014 |     853.952.858,68 |               0,00 |
  Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                 |  015 |     191.258.868,82 |               0,00 |
  Tributárias                                                                  |  016 |       7.236.585,99 |               0,00 |
  Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |  017 |               0,00 |               0,00 |
  Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |  018 |       8.204.169,58 |               0,00 |
 
 Total variações patrimoniais diminutivas (II)                                 |      |   1.772.148.728,09 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado patrimonial do período (I) - (II)                                    |  019 |     293.733.337,86 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:24/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:47:12
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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 Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
    002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
        Impostos, Taxas e  Contribuições  de  Melhoria  compreende  toda  prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
        sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.                                                          
    003 - Contribuições
        Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.                                                     
    004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
        Exploração e Venda  de  Bens, Servços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do
        patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.          
    005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
        Variações Patrimoniais Aumentativas  Financeiras  representa  o  somatório  das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos
        obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.                                                                                  
    006 - Transferências e delegações recebidas
        Transferências e Delegações  Recebidas  compreende  o  somatório  das  variações  patrimoniais  aumentativas  com transferências intergovernamentais, transferências
        intragovernamentais, transferências de  instituições  multigovernamentais,  transferências  de  instituições  privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de
        convênios e transferências do exterior.                                                                                                                             
    007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
        Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.                     
    008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
        Outras Variações Patrimoniais  Aumentativas  compreende  o  somatório  das  demais  variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado
        positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.                                                                                                              
    010 - Pessoal e encargos
        Pessoal e Encargos  compreende  a  remuneração  do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios,
        vencimentos, soldos e  vantagens  pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de
        confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores
        e empregados públicos.  Compreende  ainda,  obrigações  trabalhistas  de  responsabilidade  do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais
        entidades do setor  público,  contribuições  a  entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e
        encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.                                                                                         
    011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
        Benefícios Previdenciários e  Assistenciais  compreendem  as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e
        outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).           
    012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
        Uso de Bens,  Serviços  e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto
        despesas com pessoal  e  encargos  que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,
        amortização etc.                                                                                                                                                    
    013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
        Variações Patrimoniais Diminutivas  Financeiras  compreende  as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos
        concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.                                                                                                   
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    014 - Transferências e delegações concedidas
        Transferências e Delegações  Concedidas  compreende  o  somatório  das  variações  patrimoniais  diminutivas  com transferências intergovernamentais, transferências
        intragovernamentais, transferências a  instituições  multigovernamentais,  transferências  a  instituições  privadas  com  ou  sem fins lucrativos, transferências a
        convênios e transferências ao exterior.                                                                                                                             
    015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
        Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor
        recuperáve, perdas com alienação e perdas involuntárias.                                                                                                            
    016 - Tributárias
        Tributárias compreendem as  variações  patrimoniais  diminutivas  relativas  aos  impostos,  taxas,  contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições
        econômicas e contribuições especiais.                                                                                                                               
    017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
        Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas,
        dos produtos vendidos  e  dos  serviços  prestados.  O  custo  dos  produtos  vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às
        respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos
        estoques por vendas realizadas no período.                                                                                                                          
    018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações,
        incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.                                     
    019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
        Resultado Patrimonial do Período.                                                                                                                                   


