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A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 

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

exercício. (art. 104 da Lei nº 4.320/1964)  

O resultado patrimonial evidencia o Superávit/Déficit do período, ou seja, as alterações 

nos bens, direito e obrigações do órgão e é obtido através do confronto entre as variações 

patrimoniais aumentativas – VPAs e variações patrimoniais diminutivas – VPDs, constantes da 

Demonstração das Variações Patrimoniais.  

No 1º trimestre de 2021, o Campus Barreiras apresentou um resultado patrimonial 

negativo de R$ 161.679,02 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois 

centavos). As variações patrimoniais diminutivas (desincorporações de ativos e incorporações de 

passivos) foram superiores às variações patrimoniais aumentativas (incorporações de ativos e 

desincorporações de passivos).  

Tabela 1 – Resultado patrimonial do 1º trimestre de 2021 

Demonstração Variações Patrimoniais  31/03/2021  31/03/2020  AH  

Variações patrimoniais aumentativas  271.367,80 822.352,84  (67,00%)  

Variações patrimoniais diminutivas  433.046,82  572.602,85 (24,37%)  

Resultado patrimonial do período  (161.679,02)  249.749,99  (164,74%)  

 Fonte: Siafi Web, 2021 e 2020.   

  

Nota A – Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas  

  

 Das  Variações  Patrimoniais  Aumentativas,  o  item  mais  expressivo  foi  

“Transferências e Delegações Recebidas”, que compreende a disponibilidade financeira recebida 

para pagamento de despesas empenhadas no exercício, pagamento de restos a pagar, 

movimentação patrimonial que constitui disponibilidade de recurso financeiro, doações, 

transferências, etc.   

Em 31/03/2021 o saldo de Transferências e Delegações Recebidas foi de R$ 269.226,24 

(duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo 

que em 31/03/20 o saldo foi de R$ 819.942,39 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e quarenta 

e dois reais e trinta e nove centavos), variação diminutiva  de R$ 550.716,15 (quinhentos e 

cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos), no recebimento de recurso 

financeiro para pagamento de despesas, em relação ao primeiro trimestre do exercício anterior.   

A tabela a seguir apresenta a composição detalhada:  
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Tabela 2 – Transferências e Delegações Recebidas – Composição   

Variações Patrimoniais Aumentativas  31/03/2021  31/03/2020  AH%  

Transferências intragovernamentais – despesas do exercício  43.125,48 254.207,40 (83,03%)  

Transferências intragovernamentais – despesas com restos a 
pagar  

204.542,70 517.351,58 (60,46%)  

Movimentação patrimonial  21.558,06 48.383,41 (55,44%)  

Outras Transferências recebidas - -  

Totais:  269.226,24 819.942,39 (67,17%)  

  

Nota B – Composição das Variações Patrimoniais Diminutivas  

  

Das Variações Patrimoniais Diminutivas, o item mais expressivo foi “Uso de Bens,  

Serviços e Consumo de Capital Fixo”, que compreende o somatório das variações patrimoniais 

diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto as despesas com pessoal e 

encargos, que são registradas em grupo específico. Como exemplo, as despesas com diárias, 

material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços 

de terceiros, aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.  

Em 31/03/2021 o saldo de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo foi de R$ 

416.525,26 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis 

centavos), sendo que em 31/03/2020 foi de R$ 572.602,85 (quinhentos e setenta e dois mil, 

seiscentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), ocorrendo um decréscimo de R$ 156.077,59 

(cento e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) quando comparado 

ao primeiro trimestre do exercício anterior.   

A tabela a seguir apresenta a composição detalhada:  

Tabela 3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo – Composição   

Variações Patrimoniais Diminutivas  31/03/2021  31/03/2020  AH%  

Uso de Material de Consumo  - 3.493,08 (100%)  

Serviços  413.397,78 536.750,26 (22,98%)  

Depreciação, amortização e exaustão  3.127,48 12.387,34 (74,75%)  

Totais:  416.525,26 552.630,68 (24,63%)  

  

  

  


