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NE.01 –   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos:  em relação a esse 

item, cabe destacar que a Prefeitura tem sistemas de Contabilidade e Patrimônio integrados pela 

fornecedora do software, GOVBR. Existiam problemas de integração que vinham se arrastando há anos. 

Em função disso, abrimos chamados junto À GOVBR para esclarecimentos. Foi informado pela empresa 

que alguns empenhos de bens imóveis de uso especial não estavam sendo baixados na conta correta, 

no momento da liquidação porque foram emitidos em rubricas de despesas correntes, o que se justifica 

por serem materiais e serviços para reparação ou revestimento de ruas da cidade. Por isso, foram 

efetuados vários ajustes para a correção dos saldos contra as contas do Ativo Imobilizado, sendo o 

ajuste de valor mais expressivo, o de R$14.972.093,03. 

NE.02 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais 

variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: reversão de ajustes 

de perdas de créditos, lançamentos de: multas por autos de infração, indenizações, restituições, 

ressarcimentos e outras receitas. 

NE.03 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade 

do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, foram efetuados 

os registros da reavaliação do ativo imobilizado, da depreciação, amortização e exaustão. Também 

foram efetuados lançamentos de ajustes para perdas de dívida ativa tributária e não tributária, além de 

desincorporações de ativos. 

NE.04 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações 

patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da 

equivalência patrimonial, dividendos. 
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