
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                         ANEXO III - EXPLORAÇãO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                           | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Exploração e venda de bens, serviços e direitos                                                                     
    Vendas de mercadorias                                                      |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Vendas de produtos                                                         |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Exploração de bens, direitos e prestação de serviços                       |  003 |       3.646.460,06 |               0,00 |
 
 Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos                      |      |       3.646.460,06 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:11:48:51
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 
 
 
                                               ---------------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------------                                                 
                                                      SEBASTIÃO MIRANDA FILHO                    JOSE SOARES DA SILVA                                                         
                                                         Prefeito Municipal                            CONTADOR                                                               



                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                         ANEXO III - EXPLORAÇãO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
    001 - Vendas de mercadorias
        Vendas de Mercadorias  compreende  as  variações  patrimoniais  aumentativas  auferidas  com  a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido,
        segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.                                                            
                                                                                                                                                                            
    002 - Vendas de produtos
        Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se
        a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos                                                                           
                                                                                                                                                                            
    003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços
        Exploração de Bens,  Direitos  e  Prestação  de  Serviços  compreende  as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em
        aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.                             
                                                                                                                                                                            


