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PREFÁCIO 
 

1. A Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo de padronizar os 
procedimentos contábeis no âmbito da federação sob a mesma base conceitual, a 
qual busca assegurar o reconhecimento, a mensuração, a avaliação e a 
evidenciação de todos os elementos que integram o patrimônio público, publica 
regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. O 
Manual, de observância obrigatória para todos os entes da Federação, é alinhado 
às diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
– NCT T SP e das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público – IPSAS e está de acordo com a legislação que dá embasamento à 
contabilidade patrimonial no setor público e à normatização da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público por parte da Secretaria do Tesouro Nacional e do 
Conselho Federal de Contabilidade. 

 
2. A Portaria MF n.º 184/2008 determinou à STN o desenvolvimento de algumas 

ações para promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade 
publicadas pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, com o objetivo de auxiliar as entidades do setor 
público na implantação das mudanças necessárias para se atingir esse novo 
padrão.  Dentre essas ações, o inciso II do artigo 1º destaca: 

 
II - editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e 
Plano de Contas Nacional, objetivando a elaboração e publicação de 
demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os 
pronunciamentos da IFAC e com as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, aplicadas ao setor público; (grifo nosso) 

 
3. A Portaria STN nº 753, de 21 de dezembro de 2012, estabeleceu que as 

Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC serão emitidas no intuito de 
auxiliar os entes da Federação na aplicação e interpretação das diretrizes, 
conceitos e regras contábeis relativas à consolidação das contas públicas sob a 
mesma base conceitual. 

 
4. As Instruções de Procedimentos Contábeis são publicações de caráter técnico e 

orientador, que buscam auxiliar a União, os Estados e os Municípios na 
implantação dos novos procedimentos contábeis, contribuindo para a geração de 
informações úteis e fidedignas para os gestores públicos e para a toda a 
sociedade brasileira. 
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OBJETIVO 
 

5. Esta Instrução de Procedimentos Contábeis tem por objetivo orientar os 
profissionais de contabilidade na elaboração da Demonstração das Variações 
Patrimoniais a partir da adoção das novas práticas contábeis aplicadas ao Setor 
Público, em cumprimento aos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do 
Setor Público nos termos da Resolução CFC n.º 1.111/2007 e ao Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 
6. A estrutura das demonstrações contábeis tratadas pelas Instruções de 

Procedimentos Contábeis será utilizada para a coleta de dados de todos os entes 
da Federação por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro – SICONFI. 

 
 
ALCANCE 
 

7. As definições contidas na Resolução CFC n.º 1.128/2008 (NBC T 16.1) devem ser 
observadas por todas as entidades abrangidas no campo de aplicação da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme o item 2 daquela norma, 
transcrito a seguir:  
 

2.  Para efeito desta Norma, entende-se por: 
 
Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que 
demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, 
controle e evidenciação de fenômenos contábeis, decorrentes de variações 
patrimoniais em: 
 
(a) entidades do setor público; e 
(b) ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou 
apliquem recursos públicos, na execução de suas atividades, no tocante aos 
aspectos contábeis da prestação de contas. 

 

8. Assim, estão compreendidas no campo de atuação e, portanto, obrigadas a seguir 
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, não só os 
Poderes e órgãos da Administração Direta, mas também as demais entidades da 
administração indireta e aquelas que de alguma forma movimentarem recursos 
oriundos do setor público. 

 
9. No que se refere ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a Portaria 

STN/SOF n.º 2, de 13 de julho de 2012, e a Portaria STN n.º 437, de 12 de julho de 
2012, que aprovam a 5ª edição do manual, estabelecem que, sem prejuízo da 
legislação vigente, a contabilidade no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, observará as orientações contidas no referido 
documento. 
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10. Portanto, as instruções contidas nesta IPC poderão ser utilizadas por todos os 
que observam as regras vigentes sobre contabilidade aplicada ao setor público. 
 

ASPECTOS GERAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO 
 

11. A estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320/1964 
foi alterada pela Portaria STN 438/2012, em consonância com os novos padrões 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 
12. As regras gerais de preenchimento dos demonstrativos estão presentes no 

MCASP. 
 

13. A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base contas 
contábeis previstas no Anexo da IPC00, que contém o PCASP Estendido. 

 

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
 
Conceito 
 

14. Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, 
  

“a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 

patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício.” 
 

15. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e 
qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor 
público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações 
qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a 
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 

 
16. A Demonstração das Variações Patrimoniais será elaborada utilizando-se as 

classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais 
aumentativas) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público para as variações 
quantitativas e a classe 6 para as variações qualitativas. O resultado patrimonial 
do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais 
quantitativas aumentativas e diminutivas. 

 
Variações Quantitativas 
 

17. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor 
público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em 
Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. 

 
Variações Qualitativas  
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18. Correspondem às variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária 
que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como 
incorporação e desincorporação de passivos.  
 

19. Para fins de elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais, considerar-
se-ão apenas as variações qualitativas decorrentes das receitas e despesas de 
capital, considerando a relevância da informação. Conforme o Pronunciamento 
Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para serem úteis, as 
informações devem ser relevantes às necessidades dos usuários na tomada de 
decisões. As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões 
econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, 
presentes ou futuros ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores. 
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ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DCASP 
 
 

<ENTE DA FEDERAÇÃO> 
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

EXERCÍCIO:                               PERÍODO (MÊS):                              DATA EMISSÃO:                                                    PÁGINA: 

 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

 
Exercício Atual Exercício Anterior 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
  

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   
Impostos   
Taxas     

Contribuições de Melhoria     

Contribuições     

Contribuições Sociais     

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico     

Contribuição de Iluminação Pública     

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos     

Venda de Mercadorias     

Venda de Produtos     

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços     

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras     
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Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     
Juros e Encargos de Mora     
Variações Monetárias e Cambiais     
Descontos Financeiros Obtidos     

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras     
Transferências e Delegações Recebidas     
Transferências Intragovernamentais     
Transferências Inter Governamentais     
Transferências das Instituições Privadas     

Transferências das Instituições Multigovernamentais     
Transferências de Consórcios Públicos     
Transferências do Exterior     
Delegações Recebidas     
Transferências de Pessoas Físicas     
Valorização e Ganhos com Ativos     
Reavaliação de Ativos     
Ganhos com Alienação     
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos     
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas     
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar     
Resultado Positivo de Participações     
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas     
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas     

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     
Pessoal e Encargos     
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Remuneração a Pessoal     
Encargos Patronais     
Benefícios a Pessoal     
Custo de Pessoal e Encargos     

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos     
Benefícios Previdenciários e Assistenciais     
Aposentadorias e Reformas     
Pensões     
Benefícios de Prestação Continuada     
Benefícios Eventuais     
Políticas Públicas de Transferência de Renda     
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais     
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo     
Uso de material de consumo     
Serviços     
Depreciação, Amortização e Exaustão     
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo     

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras     

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos     
Juros e Encargos de Mora     
Variações Monetárias e Cambiais     
Descontos Financeiros Concedidos     

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras     
Transferências e Delegações Concedidas     
Transferências Intragovernamentais     
Transferências Intergovernamentais     
Transferências a Instituições Privadas     
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Transferências a Instituições Multigovernamentais     
Transferências a Consórcios Públicos     
Transferências ao Exterior     
Delegações Concedidas     
Desvalorização e Perda de Ativos     
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas     
Perdas com Alienação     
Perdas Involuntárias     
Tributárias     
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     
Contribuições     
Custo com Tributos     
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas     
Premiações     
Resultado Negativo de Participações     
Incentivos     
Subvenções Econômicas     
Participações e Contribuições     
VPD de Constituição de Provisões     
Custo de Outras VPD      
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas     

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO     

 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 

(decorrentes da execução orçamentária) 

Exercício Atual Exercício Anterior 

 Incorporação de Ativos      
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 Desincorporação de Passivos      
 Incorporação de Passivos      
 Desincorporação de Ativos     
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REGRAS DE PREENCHIMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DCASP 
 
Para maiores detalhes sobre o preenchimento da Demonstração das Variações Patrimoniais, consultar o Anexo desta IPC, no sítio do Tesouro 
Nacional. 
 
1)Variações Patrimoniais Quantitativas  

Campo Descrição Metodologia 

Variações Patrimoniais 
Aumentativas 

Aumento no beneficio econômico durante o período contábil 
sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou 
diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio 
liquido e que não sejam provenientes de aporte dos 
proprietários. 

1 – Este campo totaliza: 
 
1.1 Conta contábil: 4.0.0.0.0.00.00 - 
4.2.1.1.2.00.00 - 4.2.1.2.2.00.00 -4.5.1.0.0.00.00 
- 4.9.2.1.2.00.00 - 4.9.7.2.2.00.00  - 
4.9.9.1.2.00.00 - 4.9.9.4.2.00.00 

 
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. Como: 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

1 - Este campo totaliza os valores dos campos: 
 
1.1 Conta contábil: 4.1.0.0.0.00.00 
 

 
Impostos 

Compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

1 – Este campo totaliza: 
 
1.1 Contas Contábeis: 4.1.1.0.0.00.00  

 
Taxas 

 

Compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo 
distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício 
regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, 
de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição. 
 

1 – Este campo totaliza: 
 
1.1 Contas Contábeis: 4.1.2.0.0.00.00  
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Contribuições de Melhoria 

Compreende como contribuição de melhoria o tributo cobrado 
pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos 
municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo 
instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor 
que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

1 – Este campo totaliza: 
 
1.1 Contas Contábeis: 4.1.3.0.0.00.00 
 

 
Contribuições 

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. Como: 
contribuições. 

1 - Este campo totaliza os valores dos campos:  
 
1.1 Conta contábil: 4.2.0.0.0.00.00 - 
4.2.1.1.2.00.00 - 4.2.1.2.2.00.00 

Contribuições Sociais 

Compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, 
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos 
segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; 
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o 
lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior; g) e 
outros                                                                                                        

1 - Este campo totaliza os valores dos campos:  
 
1.1 Conta contábil: 4.2.1.0.0.00.00 - 
4.2.1.1.2.00.00 - 4.2.1.2.2.00.00 

Contribuições de 
Intervenção no domínio 

econômico 

Compreendem as contribuições de intervenção no domínio 
econômico, como por exemplo, a CIDE-combustível. 

1 - Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.2.2.0.0.00.00 

Contribuição de Iluminação 
Pública 

Compreende as contribuições de iluminação pública, nos 
termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado 
pela emenda constitucional n.ºª 39/02, sendo facultada a 
cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia 
elétrica. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.2.3.0.0.00.00 

Contribuições de Interesse 
das Categorias Profissionais 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
provenientes de contribuições de interesse das categorias 
profissionais 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil:  4.2.4.0.0.00.00 
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Exploração e Venda de Bens, 
Serviços e Direitos 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas 
com a exploração e venda de bens, serviços e direitos, que 
resultem em aumento do patrimônio liquido, 
independentemente de ingresso, segregando-se a venda bruta 
das deduções como devoluções, abatimentos e descontos 
comerciais concedidos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.3.0.0.0.00.00 

Venda de Mercadorias 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas 
com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do 
patrimônio liquido, segregando-se a venda bruta das deduções 
como devoluções, abatimentos e descontos comerciais 
concedidos. 

 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.3.1.0.0.00.00 

 

Venda de Produtos 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas 
com a venda de produtos, que resultem em aumento do 
patrimônio liquido, segregando-se a venda bruta das deduções 
como devoluções, abatimentos e descontos comerciais 
concedidos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.3.2.0.0.00.00 

Exploração de Bens e 
Direitos e Prestação de 

Serviços 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas 
com a prestação de serviços, que resultem em aumento do 
patrimônio liquido, segregando-se a venda bruta das deduções 
como devoluções, abatimentos e descontos comerciais 
concedidos. 

 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.3.3.0.0.00.00 

Variações Patrimoniais 
Aumentativas Financeiras 

Compreende o somatório das variações patrimoniais 
aumentativas com operações financeiras. Compreende: 
descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos 
e debêntures, entre outros. 

 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.0.0.0.00.00 

Juros e Encargos de 
Empréstimos e 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
provenientes de juros e encargos de empréstimos e 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.1.0.0.00.00 
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Financiamentos Concedidos financiamentos concedidos. 
 

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. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.2.0.0.00.00 

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. 

 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.3.0.0.00.00  

Descontos Financeiros 
Obtidos 

Compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de 
descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação 
antecipada de obrigações. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.4.0.0.00.00 

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 media intrínseca dos títulos do Tesouro. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.5.0.0.00.00 

 

Outras Variações 
Patrimoniais Aumentativas – 

Financeiras 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
provenientes de operações financeiras não compreendidas nos 
subgrupos anteriores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.4.9.0.0.00.00 

Transferências e Delegações 
Recebidas 

Compreende o somatório das variações patrimoniais 
aumentativas com transferências inter governamentais, 
transferências intragovernamentais, transferências de 
instituições multigovernamentais, transferências de 
instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.0.0.0.00.00  - 
4.5.1.0.0.00.00 
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de convênios, transferências do exterior e execuções 
orçamentárias delegadas. 

Transferências 
Intragovernamentais 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes das transferências financeiras relativas à execução 
orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações 
intragovernamentais. Essa linha configurará na demonstração 
para fins de transparência, uma vez que essa conta será 
diminuída do cálculo da VPA. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.1.0.0.00.00 
 

Transferências Inter 
Governamentais 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes de transferências da União, estados, distrito 
federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens 
e/ou valores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.2.0.0.00.00  

Transferências das 
Instituições Privadas 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes das transferências financeiras das instituições 
privadas, inclusive de bens e valores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.3.0.0.00.00 
 
 

Transferências das 
Instituições 

Multigovernamentais 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes das transferências das instituições 
multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.4.0.0.00.00 

Transferências de 
Consórcios Públicos 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos 
quais o ente recebedor participe. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.5.0.0.00.00 

Transferências do Exterior 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes de transferências de organismos e fundos 
internacionais, de governos estrangeiros e instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos no exterior. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.6.0.0.00.00 

Delegações Recebidas 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes de transferência de recursos financeiros, 
decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes 
(União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.7.0.0.00.00 
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Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva 
do delegante. 

Transferências de Pessoas 
Físicas 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades 
da administração descentralizada realizadas por pessoas 
físicas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.5.8.0.0.00.00 

Valorização e Ganhos com 
Ativos 

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

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 4.6.0.0.0.00.00 

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 liquido 
contábil. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.6.1.0.0.00.00 

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. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.6.2.0.0.00.00 

Ganhos com Incorporação de 
Ativos 

 

Compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos 
descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos 
semoventes nascidos, por exemplo. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.6.3.0.0.00.00 

GANHOS COM 
DESINCORPORAÇÃO DE 

PASSIVOS 

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, 
inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de 
restos a pagar. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.6.4.0.0.00.00 

Outras Variações 
Patrimoniais Aumentativas 

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais 
aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: 
resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.9.0.0.0.00.00 - 
4.9.2.1.2.00.00 - 4.9.7.2.2.00.00  - 
4.9.9.1.2.00.00 - 4.9.9.4.2.00.00 

Variação Patrimonial 
Aumentativa a Classificar 

Compreende os recursos referentes à variação patrimonial 
aumentativa recebidas e não classificadas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.9.1.0.0.00.00 

Resultado Positivo de 
Participações 

Compreende o resultado positivo das participações de caráter 
permanente no capital social de sociedades investidas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.9.2.0.0.00.00 - 
4.9.2.1.2.00.00 
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Reversão de Provisões e 
Ajustes de Perdas 

Compreende as variações patrimoniais aumentativas 
provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.9.7.0.0.00.00 - 
4.9.7.2.2.00.00 

Diversas Variações 
Patrimoniais Aumentativas 

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não 
classificadas em itens específicos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 4.9.9.0.0.00.00 - 
4.9.9.1.2.00.00 - 4.9.9.4.2.00.00 

Variações Patrimoniais 
Diminutivas 

 

Compreende o decréscimo no beneficio econômico durante o 
período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de 
ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do 
patrimônio liquido e que não seja proveniente de distribuição 
aos proprietários da entidade. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.0.0.0.0.00.00 - 
3.1.2.1.2.00.00 - 3.1.2.2.2.00.00 - 
3.1.2.9.2.00.00 - 3.4.2.9.2.00.00 - 
3.5.1.0.0.00.00 - 3.6.1.4.2.00.00 - 
3.6.1.7.2.00.00  - 3.7.2.1.2.00.00 - - 
3.7.8.1.2.00.00 -3.7.8.2.2.00.00 - 3.7.8.3.2.00.00 
- 3.9.2.1.2.00.00 - 3.9.9.4.2.00.00 

Pessoal e Encargos 

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, 
correspondente ao somatório das variações patrimoniais 
diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens 
pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes 
do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou 
função de confiança no setor público. Compreende ainda, 
obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, 
incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais 
entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas 
de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, 
destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as 
mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.    

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.1.0.0.0.00.00 - 
3.1.2.1.2.00.00 - 3.1.2.2.2.00.00 - 
3.1.2.9.2.00.00 

Remuneração a Pessoal 

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, 
correspondente ao somatório das variações patrimoniais 
diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens 
pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.1.1.0.0.00.00 
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do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou 
função de confiança no setor público, bem como as com 
contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à 
substituição de servidores e empregados públicos. 

Encargos Patronais 

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos 
servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e 
demais entidades do setor público, bem como contribuições a 
entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições 
patronais. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.1.2.0.0.00.00 - 
3.1.2.1.2.00.00 - 3.1.2.2.2.00.00 - 
3.1.2.9.2.00.00 

Benefícios a Pessoal 

Compreende o valor total das variações patrimoniais 
diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar , 
tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de 
transporte, auxílio-moradia, auxilia-alimentação, auxilia-
transporte bem como outros decorrentes de acordo ou 
convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos.  
Para os militares: adicional de compensação orgânica não 
incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de 
representação, transporte, ajuda–de-custo, auxílio-fardamento, 
auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao 
local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as 
despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras 
vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos 
benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: 
aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para 
tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-
maternidade, licença por acidente em serviço, assistência a 
saúde, garantia de condições individuais e ambientais de 
trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-
funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.1.3.0.0.00.00 
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Estão excluídas ainda as indenizações e restituições 
trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou 
empregado, tais como ferias, aviso prévio indenizado e outras. 

Custo de Pessoal e Encargos 
Compreende a variação patrimonial diminutiva relativa à 
pessoal e encargos utilizados na produção de bens ou serviços, 
sendo registrada apenas no momento da venda destes. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.1.8.0.0.00.00 

Outras Variações 
Patrimoniais Diminutivas - 

Pessoal e Encargos 

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas, 
relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos 
grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições 
trabalhistas. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.1.9.0.0.00.00 

Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais 

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas 
às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e 
outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do 
regime próprio da previdência social - RPPS e do regime geral 
da previdência social – RGPS, bem como as ações de assistência 
social, que são políticas de seguridade social não contributiva, 
visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender 
contingencias sociais e a universalização dos direitos sociais. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.2.0.0.0.00.00 

Aposentadorias e Reformas 

Compreendem os benefícios de prestação continuada 
assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir 
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, idade avançada e tempo de serviço. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.2.1.0.0.00.00 

Pensões 
Compreendem os benefícios da previdência social que 
garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.2.2.0.0.00.00 

Benefícios de Prestação 
Continuada 

Compreendem os benefícios de prestação continuada 
Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.2.3.0.0.00.00 

 

Benefícios Eventuais 
Compreendem as provisões suplementares e provisórias, 
prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.2.4.0.0.00.00 
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morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. As provisões relativas a programas, 
projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao 
campo da saúde, educação, integração nacional e das demais 
políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios 
eventuais da assistência social. 

Políticas Públicas de 
Transferência de Renda 

Compreende as políticas públicas que visem contribuir para a 
redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras 
formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, 
considerando três dimensões: o alivio imediato da pobreza, por 
meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres 
e extremamente pobres; a contribuição para a redução da 
pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de 
acesso aos serviços de saúde e de educação, com o 
cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a 
articulação de ações complementares, de forma a desenvolver 
as capacidades das famílias beneficiárias. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 3.2.5.0.0.00.00 

Outros Benefícios 
Previdenciários e 

Assistenciais 

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas, 
relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, 
não abrangidas nos grupos anteriores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.2.9.0.0.00.00 

Uso de Bens, Serviços e 
Consumo de Capital Fixo 

Compreende o somatório das variações patrimoniais 
diminutivas com manutenção e operação da maquina pública, 
exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas 
em grupo específico (despesas de pessoal e encargos). 
Compreende: diárias, material de consumo, material de 
distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, 
serviços de terceiros, arrendamento mercantil operacional, 
aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.              

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.3.0.0.0.00.00 

Uso de material de consumo 
Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
provenientes da distribuição do material de consumo. Um 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.3.1.0.0.00.00 
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material é considerado de consumo quando for de duração 
inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, 
transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato 
ou para reposição.                                                     

Serviços 
Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade 
governamental. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
 
1.1 Conta contábil: 3.3.2.0.0.00.00 

Depreciação, Amortização e 
Exaustão 

Compreende o decréscimo no beneficio de um bem durante o 
período contábil decorrente de depreciação, amortização e 
exaustão. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.3.3.0.0.00.00 

Custo de Materiais, Serviços 
e Consumo de Capital Fixo 

Compreende a variação patrimonial diminutiva relativa a 
materiais, serviços e consumo de capital fixo utilizados na 
produção de bens ou serviços, sendo registrado apenas no 
momento da venda destes. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.3.8.0.0.00.00 

Variações Patrimoniais 
Diminutivas Financeiras 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com 
operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos 
concedidos, comissões, despesas bancarias e correções 
monetárias. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.0.0.0.00.00 - 
3.4.2.9.2.00.00 

Juros e Encargos de 
Empréstimos e 

Financiamentos Obtidos 

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e 
encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.1.0.0.00.00 

Juros e Encargos de Mora 
Compreende o montante de variação patrimonial diminutiva 
com juros e encargos a titulo de penalidade em virtude de 
atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.2.0.0.00.00 - 
3.4.2.9.2.00.00 

Variações Monetárias e 
Cambiais 

Compreende a variação patrimonial diminutiva 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. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.3.0.0.00.00 
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Descontos Financeiros 
Concedidos 

Compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com 
descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos 
antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem 
com descontos nos preços de venda concedidos 
incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são 
deduções da receita 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.4.0.0.00.00 

Outras Variações 
Patrimoniais Diminutivas 

Financeiras 

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas 
financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.4.9.0.0.00.00 

Transferências e Delegações 
Concedidas 

Compreende o somatório das variações patrimoniais 
diminutivas com transferências inter governamentais, 
transferências intragovernamentais, transferências a 
instituições multigovernamentais, transferências a instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a 
convênios, transferências ao exterior e execuções 
orçamentárias delegadas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.0.0.0.00.00 - 
3.5.1.0.0.00.00  

Transferências 
Intragovernamentais 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes das transferências financeiras relativas à execução 
orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações 
intragovernamentais. Essa linha configurará na demonstração 
para fins de transparência, uma vez que essa conta será 
diminuída do cálculo da VPD. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.1.0.0.00.00 

Transferências 
Intergovernamentais 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, 
municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou 
valores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.2.0.0.00.00 

Transferências a Instituições 
Privadas 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes das transferências financeiras a instituições 
privadas, inclusive de bens e valores. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.3.0.0.00.00 

Transferências a Instituições Compreende as variações patrimoniais diminutivas Este campo totaliza os valores dos campos:  
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Multigovernamentais decorrentes das transferências a instituições 
multigovernamentais, da quais o ente transferidor não 
participe. 

1.1 Conta contábil: 3.5.4.0.0.00.00 

Transferências a Consórcios 
Públicos 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais 
o ente transferidor participe. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.5.0.0.00.00 

Transferências ao Exterior 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes de transferências a organismos e fundos 
internacionais, de governos estrangeiros e instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos no exterior. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.6.0.0.00.00 

Delegações Concedidas 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
decorrentes de transferência de recursos financeiros, 
decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes 
(União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios 
Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva 
do delegante. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.5.7.0.0.00.00 

Desvalorização e Perda de 
Ativos 

Compreende a variação patrimonial diminutiva com 
desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação,  
redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas 
com alienação e perdas involuntárias. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.6.0.0.0.00.00 - 
3.6.1.4.2.00.00 - 3.6.1.7.2.00.00  

Redução a Valor Recuperável 
e Provisão para Perdas 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a 
reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.6.1.0.0.00.00 - 
3.6.1.4.2.00.00 - 3.6.1.7.2.00.00 

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. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.6.2.0.0.00.00 

Perdas Involuntárias 
Compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, 
como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.6.3.0.0.00.00 

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

 
Este campo totaliza os valores dos campos:  
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sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais. 1.1 Conta contábil: 3.7.0.0.0.00.00 - 
3.7.2.1.2.00.00 - 3.7.8.1.2.00.00 -3.7.8.2.2.00.00 
- 3.7.8.3.2.00.00 

Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhoria 

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas 
às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, 
em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.7.1.0.0.00.00 

Contribuições 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com 
contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da 
intervenção do estado (União, estados, distrito federal e 
municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria 
de profissionais. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.7.2.0.0.00.00 - 
3.7.2.1.2.00.00  

Custo com Tributos 
Compreende a variação patrimonial diminutiva relativa a 
tributos utilizados na produção de bens ou serviços, sendo 
registrado apenas no momento da venda destes. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.7.8.0.0.00.00 - 
3.7.8.1.2.00.00 -3.7.8.2.2.00.00 - 3.7.8.3.2.00.00 

Outras Variações 
Patrimoniais Diminutivas 

Compreende o somatório das variações patrimoniais 
diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: 
premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, 
participações e contribuições, resultado negativo com 
participações, dentre outros. 

 
Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.0.0.0.00.00 -

3.9.2.1.2.00.00 - 3.9.9.4.2.00.00 

Premiações 

Compreende as aquisições de prêmios, condecorações, 
medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de 
prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios 
lotéricos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.1.0.0.00.00 

Resultado Negativo de 
Participações 

Compreende a apropriação do resultado negativo de 
participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas 
controladas e coligadas, dentre outros. 

 
Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.2.0.0.00.00 - 
3.9.2.1.2.00.00 
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Incentivos 
Compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à 
educação, a ciência e a cultura 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.4.0.0.00.00 

Subvenções Econômicas 

Compreende a variação patrimonial diminutiva com o 
pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, 
autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a 
entidades privadas com fins lucrativos; concessão de 
bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; 
cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de 
empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de 
produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de 
manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, 
outras operações com características semelhantes. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.5.0.0.00.00 

Participações e 
Contribuições 

Compreende as participações de terceiros nos lucros, não 
relativas ao investimento dos acionistas, tais como: 
participações de debêntures, empregados, administradores e 
partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos 
financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de 
assistência ou previdência de empregados. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.6.0.0.00.00 

VPD de Constituição de 
Provisões 

Compreende a constituição de provisões, entendidas como os 
passivos de vencimento ou montante incertos. Não se 
confundem com os passivos derivados de apropriação por 
competência, como férias e décimo - terceiro salário. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.7.0.0.00.00 

Custo de Outras VPD 
Compreende outras variações patrimoniais diminutivas 
apropriadas na produção de bens ou serviços, sendo registrado 
apenas no momento da venda destes. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
1.1 Conta contábil: 3.9.8.0.0.00.00 

Diversas Variações 
Patrimoniais Diminutivas 

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não 
classificadas em itens específicos. 

Este campo totaliza os valores dos campos:  
 
1.1 Conta contábil: 3.9.9.0.0.00.00 - 
3.9.9.4.2.00.00 

RESULTADO PATRIMONIAL Compreendem a diferença do resultado das variações  
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DO PERÍODO patrimoniais aumentativas em confronto com as variações 
patrimoniais diminutivas podendo ser superavitária ou 
deficitária.  

Conta contábil: 4.0.0.0.0.00.00 - 
3.0.0.0.0.00.00 

 
 

2)Variações Patrimoniais Qualitativas 
 

Incorporação de Ativos 
Compreendem as despesas de capital de investimentos e  
inversões financeiras. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 6.2.2.1.3.02.00 + 

6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 + 
6.3.1.2.0.00.00 + 6.3.1.3.0.00.00 + 
6.3.1.4.0.00.00 

1.2 Conta corrente: Natureza da Despesa: 
4.4.00.00.00 e 4.5.00.00.00 

Desincorporação de Passivos 
Compreendem as despesas de capital com amortização da dívida. 
 
 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 6.2.2.1.3.02.00 + 

6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.04.00 
1.2 Conta corrente: Natureza da Despesa:

4.6.00.00.00 

Incorporação de Passivos 
 

 
Compreendem as receitas de capital com operações de crédito. 
 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil: 6.2.1.2.0.00.00 
1.2 Conta corrente: Natureza da Receita:

2.1.00.00.00 
 

 
 

Desincorporação de Ativos 

Compreendem as receitas de capital com alienações de bens 
amortização de empréstimos concedidos. 

Este campo totaliza os valores dos campos: 
1.1 Conta contábil:

6.2.1.2.0.00.00+3.6.2.0.0.00.00-
4.6.3.0.0.00.00 

 
Obs. Somente informações Qualitativas por 
isso exclusão de ganhos e adição das perdas.  
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1.2 Conta corrente: Natureza da Receita:

2.2.00.00.00 e 2.3.00.00.00 

 




