
Análise das principais movimentações ocorridas na Demonstração das 

Variações Patrimoniais da UCP em 2016 

 

1 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras  

 

Variações Monetárias e Cambiais   

 

No ano de 2016 foi registrado um total de R$ 267.536,18 de ganhos 

com variações monetárias decorrente do registro de valores de correção 

monetária de créditos a receber. No ano de 2015 não houve registros dessa 

natureza. Em relação ao total de variações patrimoniais aumentativas, os 

ganhos dessa natureza são pouco representativos (0,013%). 

 

2 -Transferências e Delegações Recebidas 

 

Transferências Intragovernamentais  

 

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) decorrentes de 

Transferências Intragovernamentais é o grupo de VPA mais representativo em 

relação ao total das Variações Patrimoniais do ano de 2016 (70,73%). A 

variação ocorrida no período compreendido entre dezembro de 2015 e 

dezembro de 2016 foi resultado da variação das contas 45112.00.00 – 

Transferências Recebidas para Exec. Orçam. – Intra OFSS; 45120.00.00 – 

Transferências Recebidas Indep. da Exec. Orçamentária e 45901.01.00 – 

Doações/Transferências Recebidas. Essas contas, com exceção da conta de 

Doações, representam, em sua grande maioria, valores repassados pelo 

Ministério da Educação (MEC), recebidos para pagamento de despesas do 

exercício e de exercícios anteriores.  

 

3 -Valorização e ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 

 

Ganhos com Alienação  

 



As variações patrimoniais decorrentes de ganhos com alienações 

aumentaram 2863,93% quando comparamos o ano de 2016 com 2015. Esta 

variação se explica pelo registro de variações patrimoniais em valores 

substancialmente maiores em 2016 decorrentes de alienação de bens móveis 

através de leilão.      

 

Ganhos com Incorporação de Ativos  

 

Houve uma redução de R$ 533.877.730,60 de ganhos com Incorporação de 

Ativos, quando se compara os valores registrados em 2016 com 2015, 

sobretudo em função do registro de bens do grupo imobilizado, realizados em 

2015, em decorrência do trabalho de reavaliação do imobilizado promovido 

pela empresa Ernest & Young Assessoria Empresarial LTDA, contrato nº 

07/2014, que não se repetiram em 2016.  

 

Ganhos com Desincorporação de Passivos 

 

O valor total de VPA´s decorrente da desincorporação de passivos em 2016 foi 

73,95% menor que em 2015. Esta variação aconteceu principalmente em 

função dos valores estornados de baixa de recursos diferidos que em 2015 

totalizaram R$ 81.483.503,36 e em 2016 totalizaram R$ 28.164.178,38. Os 

registros contábeis que efetuaram as baixas nos valores citados acima foram 

efetuados de forma centralizada pela UG 150014 – Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento (SPO).  

 

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 

 

As variações patrimoniais deste grupo reduziram 88,36% de 2015 

para 2016. Esta redução se explica pela diminuição considerável dos valores 

restituídos à Universidade, principal variação patrimonial deste grupo. Em 2015 

foram registrados R$ 9.552.123,61, já em 2016 o valor total deste tipo de VPA 

foi de R$ 1.267.248,29.   

 

5 -Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 



 

Descontos Financeiros Concedidos 

 

Este tipo de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) apresentou 

valores quase 14.000% maiores em 2016 quando comparado a 2015. Isso 

decorre de uma quantidade maior de receitas arrecadadas em 2016, onde no 

preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) foram incluídos 

valores no campo descontos. Em relação ao total de VPD, este grupo 

apresenta saldos irrelevantes.  

 

6 -Transferências e Delegações Concedidas 

 

Outras Transferências e Delegações Concedidas 

 

Este grupo de VPD aumentou 4.768,25% de 2015 para 2016 em 

decorrência de um volume maior em 2016 de transferências/doações de bens 

móveis em função de bens doados para a UG 158719 (Universidade Federal 

do Cariri) e UG 158565 (Universidade Federal da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro Brasileira – UNILAB).  

 

7 -Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 

 

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/Perdas. 

  

As VPD's deste grupo reduziram 93,14% de 2015 para 2016 em 

função de um maior volume de registros de imóveis no SPIUNET em 2015 que 

em 2016. Quando são realizados os registros dos bens imóveis no SPIUNET 

são gerados registros contábeis no SIAFI de diminuições no patrimônio por 

reavaliação e ganhos com incorporação de ativos que se compensam.  

 

Desincorporação de Ativos 

 

A variação no período compreendido entre dezembro de 2015 e 

dezembro de 2016 corresponde a duas situações: 1) Regularização, conforme 



mensagem SIAFI nº 2016/0574589 da Setorial de Contabilidade do MEC, do 

sub-repasse diferido. Esta regularização promoveu um débito na conta de 

Desincorporação de Ativos – Intra OFSS no montante de R$ 26.566.986,20 ao 

longo do ano de 2016; 2) Baixa de valores registrados na conta transitória de 

Obras em Andamento. Os valores baixados desta conta originaram, logo em 

seguida, Variações Patrimoniais Aumentativas por ocasião do registro de bens 

imóveis no Ativo Imobilizado através do sistema SPIUNET (Sistema de 

Controle dos Bens Imóveis da União). Cabe ressaltar que em 2015 houve 

significativa movimentação nesta conta decorrente de ajustes em lançamentos 

realizados através do SPIUNET que contribuíram para que os valores em 2016 

fossem 70,09% menores que em 2015.  

 


