
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320/64. 

 Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio da Entidade, 

resultantes ou não da Execução Orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício. 

VARIAÇÕES ATIVAS: Valores que Aumentam o patrimônio. 

 As variações patrimoniais aumentativas no exercício de 2017 totalizaram R$ 

234.212.084,60 (duzentos e trinta e quatro milhões, duzentos e doze mil, oitenta e quatro reais e 

sessenta centavos) e apresentam um decréscimo de R$    em relação ao exercicio anterior, 

conforme abaixo: 

2016 2017 Decrescimo 

235.921.039,70 234.212.084,60 -1.708.955,10 

 

 Do montante apurado no exercício de 2017, R$ 1.474.750,56 ( hum milhão quatrocentos 

e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referem-se a 

Receita Financeira com rendimentos de aplicação. 

 Houve variação patrimonial aumentativa conforme abaixo: 

 No valor de R$ 730,94 (setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos referente a 

inscrição indevida de recebimento de caução quando o correto é que seja 

apropriada nas consignações de cauções e garantias,  o que estaremos 

regularizando no exercicio de 2018.  

 Na ordem de R$ 230.617.069,53 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e dezessete mil, 

sessenta e nove reais e ciqnuenta e três centavos) conforme abaixo: 

Repasse recebido 224.225.148,59 

Compensação de INSS, dev. Diárias Tomada de contas 
especial, recebimento de acórdão Nº. 00265/2017APL/TCE 

4.831.632,90 

Devolução de salários de Pessoal cedido sem ônus e dev. 
Salário pago a maior (87.624,86 

87.624,86 

Receita antecipada de repasse 1.307.131,69 

)+ Outros ressarcimentos – dev de diárias, valor retido a 
maior INSS (165.531,49) 

165.531,49 

TOTAL 230.619.069,53 
 

 O montante de R$ 60.755,31 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta 

e um centavos), refere-se a cancelamento de Restos a Pagar, registrados na conta contábil 

464010200. 

  

 



 Compõem o montante de R$ 2.059.509,20 (dois milhões, cinquenta e nove mil, 

quinhentos e nove reais e vinte centavos) o que se segue: 

Ajuste de aprovisionamento do saldo da Divida do IPERON (reparcelamento) 1.951.775,43 

Indenização de seguradora referente a sinistro de veiculo 107.733,77 

TOTAL 2.059.509,20 

 

As Variações passivas encontram-se detalhadas na DVP e totalizam o montante de R$ 

202.116.806,27 (duzentos e doi milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e seis reais e vinte e 

sete centavos). 

Constatamos pois, um resultado patrimonial de R$ 32.095.278,33 (trinta e dois 

milhões, noventa e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos). 

VARIAÇÕES ATIVAS 234.212.084,60 

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS 202.116.806,27 

(=) SUPERÁVIT PATRIMONIAL 32.095.278,33 

 

 


