
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                   ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                           | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos                                                                   
    Reavaliação de ativos                                                      |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Ganhos com alienação                                                       |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Ganhos com incorporação de ativos                                          |  003 |     133.222.139,89 |               0,00 |
    Desincorporação de passivos                                                |      |     184.343.655,78 |               0,00 |
    Reversão de redução ao valor recuperável                                   |  005 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos        |      |     317.565.795,67 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:05:42
 *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 VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
    001 - Reavaliação de ativos
        Reavaliação de Ativos  compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando
        esse for superior ao valor líquido contábil.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
    002 - Ganhos com alienação
        Ganhos com Alienação  compreende  o  ganho  com  alienação  de  ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a
        diferença compreende o ganho.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
    003 - Ganhos com incorporação de ativos
        Ganhos com Incorporação  de  Ativos  compreende  a  contrapartida  da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes
        nascidos, por exemplo.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
    005 - Reversão de redução ao valor recuperável
        Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.             
                                                                                                                                                                            


