
  
                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                             
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Benefícios previdenciários e assistenciais                                                                                      
    Aposentadorias e reformas                                                  |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Pensões                                                                    |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Benefícios de prestação continuada                                         |  003 |               0,00 |               0,00 |
    Benefícios eventuais                                                       |  004 |               0,00 |               0,00 |
    Políticas públicas de transferência de renda                               |  005 |               0,00 |               0,00 |
    Outros benefícios previdenciários e assistenciais                          |  006 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total de benefícios previdenciários e assistenciais                           |      |               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:22:35:32
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 
 
 
                                               ---------------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------------                                                 
                                                     JÚLIO CÉSAR FREITAS SOUSA          PRIMUS ASSESS CONTAB E MUNICIPAL LTDA                                                 
                                                            GESTOR CMGN                           CRC/CE-001299/O-0                                                           



                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                             
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
    001 - Aposentadorias e reformas
        Aposentadorias e Reformas  compreendem  os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de
        manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.                                                                                          
    002 - Pensões
        Pensõe compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.                                                 
    003 - Benefícios de prestação continuada
        Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.                                                                               
                                                                                                                                                                            
    004 - Benefícios eventuais
        Benefícios Eventuais compreendem  as  provisões  suplementares  e  provisórias,  prestadas  aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
        vulnerabilidade temporária e  de  calamidade  pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde,
        educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.                          
                                                                                                                                                                            
    005 - Políticas públicas de transferência de renda
        Políticas Públicas de  Transferência  de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras
        formas de privação  vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alivio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente
        as famílias pobres  e  extremamente  pobres;  a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de
        saúde e de  educação,  com  o  cumprimento  das  condicionalidades  nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das
        famílias beneficiárias.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
    006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais
        Outros Benefícios Previdenciários   e   Assistenciais  compreende  outras  variações  patrimoniais  diminutivas,  relacionadas  com  benefícios  previdenciários  ou
        assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.                                                                                                                
                                                                                                                                                                            


