
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                          ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                           | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Variações patrimoniais aumentativas financeiras                                                                                 
    Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos                |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Juros e encargos de mora                                                   |  002 |       1.343.050,82 |               0,00 |
    Variações monetárias e cambiais                                            |  003 |               0,00 |               0,00 |
    Descontos financeiros obtidos                                              |  004 |               0,00 |               0,00 |
    Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras                |  005 |      55.608.163,57 |               0,00 |
    Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras                   |  006 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras                     |      |      56.951.214,39 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:12:35
 *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 IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
    001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
        Juros e Encargos  de  Empréstimos  e  Financiamentos  Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e
        financiamentos concedidos.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                            
    002 - Juros e encargos de mora
        Juros e Encargos  de  Mora  compreende  as  variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos
        destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.                                 
                                                                                                                                                                            
    003 - Variações monetárias e cambiais
        Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes
        aplicáveis por dispositivo  legal  ou  contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação
        monetária apenas a correção monetária pós-fixada.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            
    004 - Descontos financeiros obtidos
        Descontos Fimanceiros Obtidos  compreende  a  variação  patrimonial  aumentativa  decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de
        obrigações.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                            
    005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
        Remuneração de Depósitos  Bancários  e  Aplicações  Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo
        diário dos depósitos  da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos
        do tesouro.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                            
    006 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
        Outras Variações Patrimoniais  Aumentativas  - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas
        nos subgrupos anteriores.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            


