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Fonte: Srafem

A apropriação da depreciação dos ativos imobilizados do liempeal iniciou a partir do dia primeiro de janeiro do ano de 2011, conforme Decreto Estadual 11.104/2011. O decreto supramencionado exige que os bens incorporados a partir desta data sejam depreciados e os que foram adquiridos antes desta data devem ter seus valores corrigidos antes de serem depreciados.
Uma comissão de inventario foi instituída pela Portaria DO 23/2017, contudo os trabalhos
ainda não foram finalizados.
Houve um leilão de bens insorviveis ocorrido no exercício financeiro de 2017. conforme processo 197/2017.

5. Outras Variações Patrimoniais
Compreende outras variações patrimoniais aumentativos não classificadas em outros itens especificas da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).
No exercício financeiro de 2017 somaram o total de R$ 1365.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta e cinco mil reais) que foram divididos entre recebimentos de valores associados a
Termos de Compromisso. Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) e contrato de piesLição de serviços de folha de pagamento.

Os acordos de colaboração premiada geraram Termos de Compromisso, Responsabilidade e
Ajustamento de Conduta (l'AC) que no exercido financeiro de 201 7 foram responsáveis pela entrada na conta do fempeal do valor total de R$ 265.000,00 (duremos e sessenta e cinco mil reais). conforme quadro abaixo:

PROCESSO

OFÍCIO — CAEM'

VALOR

43M/2017

152/2017

13.5 150.000.00

1 4333/2017

' 15332017

Rs 113.000,00

O recebimento de R$ 1.300.000,000 (um milhão e trezentos mil reais) foi referente ao contrato 39/2017 de prestação sie serviços de folha de pagamento de servidores ativos e inativos, firmado com o banco /ta& conibmie processo 132/2017.

6. Alienaçâo de Bens

Recebimentos de recursos evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) relacionados a alienação de bens móveis e imóveis pertencentes ao Mirlistério Público do Estado de
Magoas.
Houve o ingresso de R$ 103.200.00 (cento e três mil e duzentos reais) decorrente do leilão de
bens insenhveis oconido no exercício financeiro de 2017, conforme processo 197/2017.
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