
  
                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                             
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                           | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                                                                     
    Impostos                                                                   |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Taxas                                                                      |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Contribuições de melhoria                                                  |  003 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total impostos, taxas e contribuições de melhoria                             |      |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte - DATA DA EMISSÃO:24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:21:56
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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                                                     JÚLIO CÉSAR FREITAS SOUSA          PRIMUS ASSESS CONTAB E MUNICIPAL LTDA                                                 
                                                            GESTOR CMGN                           CRC/CE-001299/O-0                                                           



                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                             
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
    001 - Impostos
        Impostos compreende como  imposto  o  tributo  cuja  obrigação  tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
        contribuinte.                                                                                                                                                       
    002 - Taxas
        Taxas compreende as  taxas  cobradas  pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato
        gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto
        a sua disposição.                                                                                                                                                   
    003 - Contribuições de melhoria
        Contribuições de Melhoria  compreende  o  tributo  cobrado  pela  União,  pelo  estados,  pelo  distrito  federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas
        atribuições, sendo instituída  para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como
        limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel benefíciado.                                                                           


