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PATRIMÔNIO PÚBLICO: CONCEITOS E VARIAÇÕES 
INTRODUÇÃO 

O patrimônio  é constituído por bens, direitos e obrigações que são vinculadas a uma entidade, sendo ela 

pessoa física ou pessoa jurídica. A Contabilidade em seu objeto sempre é o patrimônio de uma entidade. E 

podem ser classificados em aspectos qualitativos e quantitativos. O patrimônio público é composto por 

variações ativas e passivas, sendo que cada uma delas altera o patrimônio de formas diferentes. 

CONCLUSÃO 

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, 

tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 

mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 

público. O aspecto qualitativo do patrimônio 

entende-se a natureza dos elementos que o 

compõem, como dinheiro, valores a receber ou a 

pagar expressos em moeda, máquinas, etc. O 

atributo quantitativo refere-se à expressão dos 

componentes patrimoniais em valores, demandando 

que a Contabilidade assuma posição sobre o que 

seja “valor”. Variação patrimonial é a alteração de 

valor, de qualquer elemento do patrimônio público. 

E a variação patrimonial é classificada em variações 

ativas e variações passivas. Variações ativas são 

alterações nos valores dos elementos do patrimônio 

público que aumentam a situação patrimonial, como 

por exemplo a amortização de um divida. Já as 

variações passivas são alterações nos valores dos 

elementos do patrimônio público, diminuindo a 

situação patrimonial sendo um exemplo disso a 

aquisição de uma divida. 
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O trabalho teve por objetivo o conceito de patrimônio 

público e de suas variações patrimoniais e concluímos 

que o patrimônio público possui uma grande variação 

no seu patrimônio conforme o que for adquirido por 

eles. Esse trabalho foi importante para compreensão 

do assunto de forma mais ampla e com uma visão 

clara de como o patrimônio público aumenta e diminui 

gradativamente. 
 

 

 

 


