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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/CE 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 

FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 
 
 
1. Contexto Operacional 
 
1.1. Estrutura Jurídica e Objetivos 

  
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Ceará, também 
reconhecido sob a sigla SENAR-AR/CE, é uma entidade Jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991 e regulamentado pelo 
Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992 com sede administrativa na cidade de Fortaleza - 
CE. Sua criação está prevista no art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT: 
 

“Art. 62 – A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes 
da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das 
atribuições dos órgãos públicos que atuam na área”. 

 
Tem como missão institucional desenvolver ações de Formação Profissional Rural e 
atividades de Promoção Social voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo para sua 
profissionalização, integração social, melhoria da qualidade de vida e para o pleno exercício 
da cidadania. 
 
1.2. Fontes de Recursos 
  
Para possibilitar o cumprimento de sua missão, a entidade paraestatal é beneficiária dos 
recursos previstos no artigo 240 da Constituição Federal e nas Leis nº 8.540/1992, 
8.870/1994 com alterações até a Lei 10.256/2001, assim classificadas: 
 
1.2.1. Contribuição sobre a receita decorrente da comercialização da Produção 
Rural 

  
a) Contribuição do Produtor Rural Pessoa Física - 0,2% (dois décimos por cento) 
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, devida 
pelo Segurado Especial e Produtor Rural Pessoa Física, que explora atividade agropecuária 
ou pesqueira; 
 
b) Contribuição do Produtor Rural Pessoa Jurídica - 0,25% (vinte e cinco décimos 
por cento) incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, 
devida pelo Produtor Rural Pessoa Jurídica. 

 
 
c) Contribuição da Agroindústria - 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) 
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, 
industrializada ou não, devida pela agroindústria. 
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1.2.2. Contribuição sobre a folha de salários 
  
Contribuição mensal compulsória, à alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre 
a folha de salários dos trabalhadores envolvidos nos trabalhos rurais das pessoas jurídicas de 
direito privado ou a elas equiparadas que exerçam as seguintes atividades: 
 
a) Agroindústrias da avicultura, suinocultura, piscicultura, carcinicultura; 
 
b) Agroindústrias que se dediquem ao florestamento e reflorestamento como fonte de 
matéria prima para industrialização própria, mediante a utilização de processo industrial que 
modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica, desde que a 
receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de um por cento de sua 
receita bruta proveniente da comercialização da produção; 
 
c) Produtores rurais pessoas jurídicas, exceto agroindústrias, que exerçam outra 
atividade econômica autônoma; 
 
d) Produtores rurais pessoas jurídicas e agroindústria, exclusivamente em relação aos 
empregados envolvidos na prestação de serviços rurais ou agroindustriais, caracterizados ou 
não como atividade autônoma; 
 
e) Sindicatos, Federações e Confederação Patronal Rural; 
 
f) Pessoa Jurídica Prestadora de Mão de Obra Rural. 
 
As operações da Administração Regional são substancialmente mantidas por meio do 
recebimento do repasse dos recursos advindos da contribuição compulsória. 
 
1.3. Aplicações de Recursos 
  
A Aplicação ds recursos do SENAR-AR/CE devem ser utilizados da seguinte forma: 80% 
(oitenta por cento) nas atividades de Formação Profissional Rural – FPR, Assistência Técnica 
Gerencial e Promoção Social – PS, desses 80% ficam destinados 70% FPR/ATEG e 30% PS, 
e 20% (vinte por cento) nas despesas de custeio e investimento. 
 
2. Base para preparação e apresentação das demonstrações contábeis 
 
2.1. Base de apresentação 
  
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Entidade e foram aprovadas pelos Conselhos de Fiscal e Administrativo. 
 
2.2. Declaração de conformidade 
  
As demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público, estabelecido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC através da Resolução CFC nº 1.133/08 que aprovou a NBC T 16.6 – 
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Demonstrações Contábeis, observando-se ainda as resoluções do Conselho Fiscal do SENAR 
– Administração Central em matéria contábil. 
 
 Através do Ofício Circular nº 079/DAF/SE o SENAR - Administração Central comunicou e deu 
conhecimento às administrações regionais do SENAR sobre alterações no Regulamento do 
Plano de Contas e de Padronização dos Registros Contábeis e Orçamentários aprovado pela 
Resolução nº 30/16/CD. 
 
O referido regulamento alterou algumas contas do elenco de contas, modificou a 
nomenclatura de contas, reformulando a segregação de algumas contas do ativo, passivo e 
de resultados no balancete base de preparação das demonstrações contábeis aqui 
apresentadas. Estas alterações foram aplicadas a partir do exercício de 2017. 
 
Em 29 de maio de 2017 o SENAR - Administração Central emitiu a Nota Técnica Conjunta nº 
002/2017 dispondo sobre a elaboração das demonstrações contábeis trimestrais e anuais do 
exercício de 2017 e exercícios seguintes do SENAR.  
 
2.3. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
contábeis 
 
2.3.1. Apuração dos resultados 
 
a) Apuração do Déficit ou Superávit – a entidade adota o regime de competência, 
destacando-se, adicionalmente: 
 
I – Receitas de Contribuição Social – as receitas com contribuição social são 
reconhecidas mensalmente com base em estimativa, levando-se em consideração o histórico 
dos registros dos valores repassados pelo SENAR Administração Central. 
O registro contábil das receitas de contribuições compulsórias é efetuado pelo líquido, ou 
seja, é deduzido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB o percentual de 3,5% do 
montante arrecadado, que corresponde à retribuição pelos serviços prestados de 
recolhimento das contribuições, com base no artigo 3º, § 1º da Lei nº. 11.457, de 16 de 
março de 2007. 
 
II – Despesas com Cursos e Treinamento – foram reconhecidos no período da 
realização dos cursos e eventos de Formação Profissional Rural – FPR, Assistência Tecnica – 
ATEG e de Promoção Social – PS, mobilizados e organizados com o apoio de entidades 
cooperantes. 
 
2.3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
Incluem o caixa, as contas correntes e investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
prontamente conversíveis e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de 
valor. 
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2.3.3. Valores a receber 
 
Dotações Orçamentárias a Receber corresponde à contribuição social registrada com base 
em estimativa do repasse mensal, levando-se em consideração o histórico dos registros. 
Quando possível, a dotação orçamentária a receber é registrada com base em informação 
prestada antecipadamente pelo SENAR Administração Central, coincidindo com o valor 
efetivamente recebido. 
Não foram constituídas provisões para perdas de créditos por inexistirem inadimplências 
conhecidas ou estimáveis de contas a receber de titularidade da Entidade. 
 
Os demais valores a receber foram registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo seu 
valor nominal, acrescido das variações monetárias, quando aplicáveis, deduzidos de provisão 
para cobrir eventuais perdas na sua realização. 
 
2.3.4. Estoques 
 
O saldo de almoxarifado é constituído por materiais de uso e consumo utilizados nos eventos 
educacionais e para manutenção da administração da entidade, como materiais de papelaria, 
escritório e informática. 
Os materiais adquiridos para o almoxarifado são registrados pelos respectivos custos de 
aquisição e são baixados para despesa por ocasião das requisições de consumo. 
 
2.3.5. Imobilizado 
 
a) Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição e construção, 
deduzidos de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Entidade inclui: 
 
 O custo de materiais e mão de obra direta; 
 
 Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias 
para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela Entidade. Ganhos e 
perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras 
receitas/ despesas operacionais do resultado. 
 
b) Depreciação  
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício 
baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente. Itens do ativo imobilizado 
são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em 
caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo 
está disponível para utilização. 
  
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final 
de cada exercício. 
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Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o 
valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do 
resultado. 
 

 
 
2.3.6. Outros Ativos e Passivos (circulantes e não circulantes) 
 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus futuros 
benefícios econômicos serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação 
legal ou contratualmente constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação 
é provável que ocorra nos 12 meses seguintes a data do balanço patrimonial. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. 
 
2.3.7. Instrumentos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração 
 
a)  Ativos financeiros – Os ativos financeiros da Entidade são classificados como ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado, no momento do seu reconhecimento inicial. 
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. 
Os ativos financeiros da Entidade incluem caixa e equivalentes de caixa. 
 
b) Passivos financeiros – Os passivos financeiros da Entidade são classificados como 
passivos financeiros a valor justo por meio do resultado e empréstimos e financiamentos, no 
momento do seu reconhecimento inicial. 
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo, acrescidos do custo da 
transação diretamente relacionado. 
Os passivos financeiros da Entidade incluem contas a pagar a fornecedores. 
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3. Caixa e Equivalente de caixa 
 
3.1. Caixa 
  
Caixa são recursos em espécie movimentados pela entidade apenas em sua sede 
administrativa mantendo saldo suficiente para o pagamento imediato de pequenas despesas. 
Os recursos em caixa são registrados e controlados em contas contábeis e financeiras. 
 

 
 

3.2. Os Bancos 
  
Bancos Conta Movimento -  Recursos Próprios são disponibilidades financeiras movimentadas 
através de instituições oficiais, Banco do Brasil S/A. As movimentações são geralmente 
representadas por créditos recebidos através de transferências bancárias, pagamentos 
realizados através da emissão de cheques, transferências ou pagamentos por acesso via 
internet. 
Para fins de controle os recursos próprios e os recursos recebidos de terceiros são 
movimentados e registrados em contas contábeis distintas sob o título de Bancos Conta 
Movimento - Recursos Próprios e Bancos Conta Movimento - Recursos de Terceiros. 
 
3.3. As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes investimentos 
  
Aplicações financeiras são investimentos de curtíssimo prazo, geralmente disponibilidades 
financeiras sem comprometimento imediato, remunerados através de fundos de aplicação 
financeira baseados em percentual de juros pagos através de Certificado de Depósito 
Bancário junto à Instituição Financeira Oficial - Banco do Brasil S/A com prazos de resgate 
variáveis. 
Para fins de controle os recursos próprios e os recursos recebidos de terceiros são 
movimentados e registrados em contas contábeis distintas sob o título de Aplicações 
Financeiras - Recursos Próprios Bancos Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros. 
 
3.4. Eventos Subsequentes 
 
Eventos subsequentes que originam ajustes dos valores reconhecidos nas suas 
demonstrações contábeis ou faça o reconhecimento dos itens que não tenham sido 
reconhecidos. Eventos subsequentes que não originam ajustes nas demonstrações 
contábeis, embora sejam significativos e que resultam em divulgação. 
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Temos em aplicações financeiras recursos próprios a quantia de R$ 1.419.510,35, onde está 
comprometido devido assinaturas de contratos, convênios e provisões para pagamentos 
futuros (salários, férias, 13º salário). 
 

4. Créditos a Curto Prazo 
  
Créditos de curto prazo são valores a receber decorrentes das operações normais ou 
eventuais da entidade decorrente dos seus negócios junto a entidades ligadas, funcionários e 
fornecedores cujo prazo de vencimento é inferior a um ano. 
 
4.1. Dotações a Receber 
 
É a apropriação das receitas de contribuição para o SENAR-AR/CE, que compreendem 
Contribuições para SENAR – Lei 8.315 (Receita Federal do Brasil -RFB),  Recursos de 
Aplicação Direta – RADI, Contribuição Sindical Sobre a Propriedade – ITR, sendo que os 
saldo em 30/09/2018 são recursos referente ao mês de setembro de 2018, estão com 
previsão para recebimento em outubro de 2018, atendendo ao princípio da competência.  
 

 
 
 
4.2. Adiantamentos a Terceiros 
  
Esse grupo registra as despesas realizados a Entidades Parceiras, como também 
adiantamentos a fornecedores. A prestação de contas das Entidades Parceiras são enviadas 
conforme a execução, como também dos fornecedores. 
 

 
 
4.3. Antecipações a Empregados 
 
Esse grupo registra o adiantamento de salários, férias e 13º salário em conformidade com a 
legislação trabalhista. A conta encontra-se com saldo zerado por conta da baixa do 
pagamento da 1ª parcela 13º salário. 
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4.4. Valores recuperáveis 
 
Esse grupo registra e controla as movimentações dos grupos de despesas de valores a 
serem recuperados para a entidade, tais como juros e multas pagos pela entidade e 
restituídos por funcionários, registro dos descontos de INSS nas notas fiscais emitidas pela 
entidade e compensadas nas guias de INSS, recuperação de crédito de INSS pago sobre 
notas fiscais de cooperativas dos anos de 2012/2013/2014/2015 e recuperação de juros e 
multas de diferenças apuradas em anos anteriores do FAP.   
 

 
 
4.5. Estoque 

 
O estoque foi avaliado pelo custo médio de aquisição e é controlado por funcionário 
responsável pelo processo com suporte de sistema informatizado, sendo que as saídas de 
mercadorias são efetuadas de acordo com as requisições de material. 
 
São representados por materiais para consumo das atividades rotineiras, administrativas, 
manutenção de equipamentos de informática e materiais destinados a cursos ministrados 
pela Entidade. O saldo se compõe da seguinte forma: 
 

 
 
Foi feito o inventário preliminar e implantado os saldos iniciais em 30/06/2018 no sistema de 
controle de estoque da FORTES. No 3º trimestre foram gerados relatórios via sistema de 
entradas (pelo custo de aquisição), saídas (pelo custo médio) e inventários com saldos finais 
em 30/09/2018. Contudo, indentificamos divergências, não muito sgnificativas, nos saldos 
finais entre o saldo dos inventários (via sistema) e o saldo contábil. Foi enviado o banco de 
dados para o suporte da FORTES para solução do problema. Até o fechamento dos relatórios 
não foi dado retorno. 
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4.6. Imobilizado 
  
Imobilizado é o conjunto de bens corpóreos utilizados na manutenção administrativa e 
operacional da Entidade, registrado inicialmente pelo custo de aquisição, diminuída a 
depreciação mensalmente, sendo, portanto apresentado pelo seu valor líquido a realizar e 
controlados através de sistema informatizado. 
 
Neste 3º trimestre/2018, foi  realizado o Inventário Patrimonial e lançadas todas as 
movimentações ocorridas durante a vida útil dos bens no sistema FORTES PATRIO.  A 
sistemática de inserção dos bens foi feita da seguinte forma: pelo valor de aquisição, menos 
depreciações dos períodos, baixas e transferências, bem como, todas as localizações internas 
e externas. Conseguimos extrair do sistema a relação dos bens com as datas e valores de 
aquisições, taxas de depreciação e baixas,  sem a totalização no final do relatório (anexo a 
prestação de contas) e outros relatórios pertinentes a depreciação, localização, etc. , que 
devem ser customizados para atender as exigências de auditorias e normas contábeis. 
Entramos em contato com a empresa FORTES para custumização dos relatórios e ajustes 
necessários na implantação de saldos para conferência contábil. 
 

Contudo, a Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não 
foram identificadas diferenças significativas durante o 3º trimestre/2018. 
 

 
 
 
5. Obrigações com Folha de Pagamento 

  
Grupo de movimentação da folha de pagamento, férias e rescisões trabalhistas dos 
empregados, bem como os registros dos descontos realizados referente as contribuições 
sindicais e pensões alimentícias. 
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5.1.  Obrigações Tributárias e Previdenciárias 
  
Neste grupo são lançadas as obrigações tributárias e previdenciárias sobre a folha de 
pagamento, autônomos e pessoas jurídicas em conformidade a legislação vigente, a 
regularização ocorre no mês subsequente ao da competência. 
As obrigações tributárias referem-se aos impostos retidos sobre os prestadores de serviços 
tais como: instrutoria, manutenção, consultoria, vigilância, entre outros. 
 

 
 
5.2. Fornecedores 
  
Obrigações com fornecedores de bens e serviços são obrigações decorrentes de compras a 
prazo, reconhecidas com base em documento fiscal, contrato ou instrumento equivalente, 
em obediência ao regime de competência e são demonstrados pelo seu valor nominal e são 
liquidados em seus vencimentos. 
 

 
 
  
5.3. Relações entre Unidades 

 
Relação entre unidades são obrigações junto à administração central com origem no repasse 
de materiais para consumo nas atividades do SENAR, registradas conforme Nota Técnica nº 
01/2017 do SENAR - Administração Central. Registramos, também, os recursos oriundos do 
BONAR, REDE E-TEC e do PROGRAMA NIVELAMENTO que de acordo com sua execução 
apropria-se na conta de despesa e receita. 
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5.4.  Convênios a Realizar 

 
Representam a disponibilização de recursos de terceiros para execução de 
projetos/programas conforme Convênios, são registrados contabilmente no passivo e em 
contrapartida nas contas bancárias abertas exclusivamente para esta finalidade e de acordo 
com sua execução apropria-se na conta de despesa e receita. 
 

 
 

5.5. Credores Diversos 
 
Compreende a conta transitória de valores a identificar que são registradas os pagamentos 
de prestadores de serviço, diárias e quilometragens, cheques a compensar, palicações e 
resgates conciliados e repasse de recursos a entidades parceiras, tal como as obrigações 
com empregados decorrentes de reembolsos de despesas reconhecidas com base em 
documento fiscal, que foram realizadas em prol da Entidade. 
 

 
 
5.6.  Contratos e Termos de Adesão a realizar 
 
Referem-se as verbas recebidas e destinadas à consecução dos programas especiais, que 
são registradas contabilmente no passivo e em contrapartida nas contas bancárias abertas 
exclusivamente para esta finalidade. 
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Contudo, neste 3º trimestre/2018, por acasião da Reformulação Orçamentária, alocamos os 
recursos do Programa Negócio Certo Rural, em recursos próprios como serviços 
educacionais, por se tratar de uma prestação de serviço cuja a prestação de contas com a 
entidade demandante é com emissão de nota fiscal emitida por parte do SENAR-CE e 
relatórios das ações. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Demais Obrigações 
 
6.1  Apropriações Trabalhistas 

 
Neste grupo são apropriadas as provisões de 13º salários, férias e respectivos encargos 
sociais. No ano de 2017, as férias coletivas foram pagas no exercício, como também seus 
encargos, ficando para o exercício seguinte somente os encargos sociais. Nos trimestres 
subsequentes estão sendo feitas as apropriações devidas, sem que nenhum funcionário 
tenha percerbido férias até a presente data. 
 

 
 
 

6.2. Provisões para contingências Trabalhistas  
 
No ano de 2017 o SENAR-AR/CE foi acionado judicialmente por 02 (dois) empregados que 
ingressaram na Justiça do Trabalho de Fortaleza/CE, reclamando a incorporação da 
gratificação da função exercida por mais de 10 (dez) anos, bem como o pagamento do 
retroativo. Os processos 0000693-17.2017.5.07.0018 (18ª Vara) e 0000678-
63.2017.5.07.0013 (13ª Vara) resultaram no pagamento parcelado em 24 meses, 
referente ao retroativo e a incorporação da gratificação ao salário dos reclamantes. 
Inicialmente registramos contabilmente em contingências trabalhistas e reconhecemos todo 
o reclamatório na despesa do exercício de 2017. A partir do 1º trimestre/2018, estamos 
apropriando mensalmente a amortização dos pagamentos na conta de passivo. 
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7. Patrimônio Social 

 
É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido 
dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos. O saldo acumulado será 
destinado à manutenção das atividades de acordo com o previsto no Plano Anual de 
Trabalho, para atender aos dispositivos legais vigentes e o princípio contábil da 
continuidade. 
 

7.1 Resultados Acumulados 

Conforme orientação do SENAR-CENTRAL nos primeiros dias úteis do mês de janeiro/2018 o 
deficit do exercício/2017 foi transferido para o superávit/déficit acumulado no 
exercício/2018. 
 
No 3º trimestre/2018 orçamentariamente tivemos superavit acumulado de R$ 920.885,09, 
conforme Balanço Orçamentário de 2018. 
 
7.2 Déficit/Superávit do Exercício 
 
O Patrimônio Social da Administração Regional do Ceará atingiu no final do exercício o déficit 
no valor de R$ 1.057.491,67 (Um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um 
reais e sessenta e sete centavos), que foram transferidos em janeiro/2018. 

 
 
 
7.3 Déficit/Superávit do Trimestre 
No 3º trimestre/2018 na Demosntração da Variações Patrimoniais forma registrados déficit 
no valor de R$ 55.997,40.  
 
8. Receitas Orçamentárias Vinculadas 
Receitas orçamentárias vinculadas compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das 
deduções, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. 

 
9. Despesas Orçamentárias Vinculadas 
Despesas orçamentárias vinculadas compreendem aquelas cuja aplicação dos recursos é 
definida em lei, de acordo com sua origem. 
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9.1 Apresentação das Despesas Orçamentárias 
 

9.2. Demonstração das Variações Patrimoniais - Variações Patrimoniais 
Aumentativas 

As variações patrimoniais aumentativas decorrem das seguintes operações demonstradas 
através da Demonstração das Variações Patrimoniais: 
 
a) 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.  
  
b) Contribuições  
Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação 
pública.   
  
c) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  
Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, 
que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-
se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais 
concedidos.  
  
c) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras  
Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. 
Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, 
entre outros.  
  
d) Transferências e Delegações Recebidas  
Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências 
intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições 
multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, 
transferências de convênios e transferências do exterior.  
 
e) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  
Compreende a variação patrimonial aumentativa, decorrente de reavaliação e ganhos de 
ativos, ou com a desincorporação de passivos.  
  
f) 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, etc.  
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9.3. Demonstração das Variações Patrimoniais - Variações Patrimoniais 

Diminutiva 
As variações patrimoniais diminutivas decorrem das seguintes operações demonstradas 
através da Demonstração das Variações Patrimoniais: 
 
a) 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, bem como as 
variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se 
refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreendem 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 às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.     
  
b) Benefícios Previdenciários e Assistenciais  
Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensão, 
reforma, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do 
Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS). 
  
Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade 
social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais.  
 
 c) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  
Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação 
da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em 
grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de 
consumo, depreciação, amortização etc. 
 
d) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  
Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: 
juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções 
monetárias.  
  
e) Transferências e Delegações Concedidas  
Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências 
intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições 
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multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, 
transferências a convênios e transferências ao exterior.    
 
f) 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.  
  
g) Tributárias  
Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições 
especiais.  
  
h) Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados  
Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias 
vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados.  
 
O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados deve ser computado no exercício 
corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos 
está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos 
estoques por vendas realizadas no período.  
  
i) 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.  
 
 

Fortaleza, 30 de setembro de 2018. 
 


