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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. 

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, 

considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

São aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 

Corresponde aos valores inscritos/lançados para: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Taxas e Contribuição de Melhoria (com 

exceção do IRRF e ISS Simples Nacional que não possui fase de reconhecimento sendo contabilizado diretamente pela 

arrecadação) referente ao Principal. 

 

Estes valores constam do Quadro de Créditos a Receber e Dívida Ativa. 

Contribuições 

Representa as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições. 

Corresponde ao valor arrecadado com a Contribuição de Iluminação Pública de R$ 275.097,84 conforme pode ser 

observado no Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 

Compreende as variações patrimoniais ocorridas com a venda de bens, serviços e direitos independentemente 

de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais 

concedidos. 

O valor de R$ 33.390,39 apurado na entidade, corresponde ao lançamento de Serviços de Transportes conforme pode 

ser observado no Quadro de Créditos a Receber e Dívida Ativa. 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. 

R$ 104.453,68 correspondente aos juros/multas da dívida ativa e de créditos tributários e R$ 214.344,79 referente a 

rendimentos de aplicações financeiras, conforme pode ser observado no Anexo 10 de Lei 4.320/64 – Comparativo da 

Receita Orçada com a Arrecadada. 

Transferências e Delegações Recebidas 

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências recebidas pelo ente. 
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- Transferências intragovernamentais de R$ 56.566,08 corresponde a devolução de saldo de duodécimo não utilizado 

pelo Poder Legislativo; 

 

- R$ 29.322.266,43 referente a Transferências Correntes (Bruta) e R$ 1.553.594,77 referente a Transferências de Capital, 

conforme pode ser observado no Anexo 10 de Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.  

 

- R$ 130.283,59 de bens recebidos em doação que podem ser verificados na memória de cálculo do Imobilizado nas 

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial. 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a 

desincorporação de passivos. 

- Corresponde a R$ 195.072,25 de valorização de bens que podem ser verificados na memória de cálculo do Imobilizado 

nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial. 

 

- R$ 5.264,91 de bens móveis e R$ 1.360.000,00 de bens imóveis incorporados que podem ser verificados na memória 

de cálculo do Imobilizado nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial. 

 

- R$ 20.816,80 referente a cancelamento de saldos indevidos de parcelamentos e R$ 149,18 referente a ajustes de saldos 

de fontes de recursos; 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. 

- R$ 308.791,61 referente a provisões de 13º salário e férias não utilizados; 

 

- R$ 112.903,88correspondente a arrecadação de Outras Receitas (grupo 19) não elencadas nos itens anteriores, 

conforme pode ser observado no Anexo 10 de Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

 

Pessoal e Encargos 

Compreende as despesas com remuneração de pessoal do ente e respectivos encargos. 

Corresponde as despesas com pessoal de R$ 18.345.010,24, composta pelos elementos: 

11 – Vencimentos e Vant. Fixas = R$ 15.670.604,75 

13 – Encargos Patronais = R$ 2.466.957,64 

94 – Indenizações Trabalhistas = R$ 207.447,85 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 

Representa variações com manutenção e operação da máquina pública. 

Saídas de Almoxarifado de Material de Consumo R$ 4.673.666,53 

 

Serviços composto pela despesa liquidada nos seguintes elementos: 

14 – Diárias: R$ 330.850,00 

35 – Serviços de Consultoria: R$ 116.916,66 

36 – Serviços de Pessoa Física: R$ 594.012,16  
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39 – Serviços de Pessoa Jurídica: R$ 8.570.153,11 

Total: R$ 9.611.931,93 

 

Depreciação de R$ 771.198,36 conforme apuração do Imobilizado. 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras. 

R$ 8.454,08 composto por: 

- R$ 11,32 referente a ajuste de inscrição no Parcelamento do PreviClaudia conforme consta no Anexo 16 da Lei 

4.320/64; 

- R$ 8.442,76 referente a juros das dívidas contratuais conforme consta no Anexo 16 da Lei 4.320/64; 

Transferências e Delegações Concedidas 

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências efetuadas pelo ente. 

Corresponde ao repasse de duodécimo ao Legislativo (R$ 1.380.000,00) as Deduções para a formação do FUNDEB 

(3.449.809,94), Subvenções Sociais (R$ 233.890,00), Contribuições (R$ 126.705,00) e repasses a consórcios (R$ 

609.606,34). 

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor 

recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos. 

R$ 5.458.052,43 que corresponde a: 

 

R$ 169.228,78 referente a Descontos Concedidos em Créditos a Receber (conforme Demonstrativo de Créditos a 

Receber e Dívida Ativa); 

R$ 123.193,40 referente a Provisão para Perdas em Dívida Ativa (conforme Demonstrativo de Créditos a Receber e 

Dívida Ativa); 

R$ 27.854,96 referente a Descontos Concedidos em Dívida Ativa (conforme Demonstrativo de Créditos a Receber e 

Dívida Ativa); 

R$ 21.276,82 referente a baixa de bens inservíveis conforme apuração do Imobilizado; 

R$ 5.116.498,47 referente a cancelamentos de créditos a receber do exercício anterior; 

Tributárias 

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais. 

Corresponde a despesas com PIS/PASEP (R$ 363.629,24) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. 

R$ 52.882,70 corresponde a despesas nos seguintes elementos: 

48 – Outros Auxílios Financeiros a PF: R$ 20.900,00 

93 – Sentenças Judiciais: R$ 11.503,69 

93 – Indenizações e Restituições: R$ 20.424,93 

Ajustes de Fontes nas Consignações: R$ 54,08 
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Resultado Patrimonial do Período 

Corresponde ao total de variações aumentativas R$ 45.492.946,08 (menos) o total de variações diminutivas R$ 

45.534.836,79= R$ -41.890,71 (déficit). 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 

São aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, 

determinando modificações apenas na composição específica dos elementos patrimoniais. 

Incorporação de Ativo 

Compreende as variações qualitativas decorrentes da aquisição de ativos. 

Corresponde a despesas com a construção de obras e instalações (R$ 875.537,40) e equipamentos e material permanente 

(R$ 2.523.174,00).  

 

R$ 20.815,88 referente a amortização de dívida pública, conforme por ser observado no Anexo 16 da Lei 4.320/64. 

 

 

  


