
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                   ANEXO XIII - DESVALORIZAÇãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇãO DE PASSIVOS                                                   
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                                                                     
    Redução a valor recuperável e ajuste para perdas                           |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Perdas com alienação                                                       |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Perdas Involutárias                                                        |  003 |      28.471.375,37 |               0,00 |
    Incorporação de passivos                                                   |  004 |     126.957.800,49 |               0,00 |
    Desincorporação de ativos                                                  |  005 |      35.829.692,96 |               0,00 |
 
 Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos          |      |     191.258.868,82 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:49:12
 *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 XIII - DESVALORIZAÇãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇãO DE PASSIVOS                                                   
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos
    001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas
        Reavaliação, Redução a  Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável
        e ajuste para perdas.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            
    002 - Perdas com alienação
        Perdas com Alienação  compreende  a  perda  com  alienação  de  ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a
        diferença compreende a perda.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
    003 - Perdas Involutárias
        Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.                             
                                                                                                                                                                            
    004 - Incorporação de passivos
        Incorporação de Passivos  compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição
        interrompida.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
    005 - Desincorporação de ativos
        Desincorporação de Ativos  compreende  a  contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da
        entidade.                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            


