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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

3. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
3.4.1 - Conceito
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
3.4.2 – Notas Explicativas
Nota 12 - Impostos, Taxa e Contribuição de Melhoria
Durante o exercício de 2021, foram registados receita na natureza de emolumentos e custas extrajudiciais, na fonte de recurso 0234, totalizando
o valor de R$ 4.698.762,25 (quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais, vinte e cinco centavos).
Nota 13 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicação Financeira
Compõe-se o valor de R$ 417.167,26 (quatrocentos e dezessete mil, cento e sessenta e sete reais, vinte e seis centavos) decorrentes de
rendimentos de aplicações financeiras do período de janeiro a dezembro de 2021 da conta bancária cadastrada e vinculada no CNPJ do FUMORPGE,
registrado na fonte de recurso 0234.
Nota 14 – Resultado Patrimonial do Exercício
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultado ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações
patrimoniais quantitativa aumentativas no valor de R$ 5.115.929,51 (cinco milhões, cento e quinze mil, novecentos e vinte nove reais, cinquenta e um
centavos) e as variações patrimoniais quantitativas diminutivas no valor de R$ 3.334.398,03 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, três
centavos) apresentando o resultado patrimonial positivo do exercício de R$ 1.781.531,48 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e um
reais, quarenta e oito centavos) que será evidenciado no Balanço Patrimonial – Resultado Acumulado - Superavit/Déficits do Exercício.
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