
  
                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                          ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                           
 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  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Variações patrimoniais diminutivas financeiras                                                                                  
    Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos                   |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Juros e encargos de mora                                                   |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Variações monetárias e cambiais                                            |  003 |               0,00 |               0,00 |
    Descontos financeiros concedidos                                           |  004 |               0,00 |               0,00 |
    Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras                    |  005 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras                      |      |               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:22:40:10
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                          ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                           
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
    001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
        Juros e Encargos  de  Empréstimos  e  Financiamentos  Obtidos  compreende  a  variação  patrimonial  diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos
        contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
    002 - Juros e encargos de mora
        Juros e Encargos  de  Mora  compreende  o  montante  de  variação  patrimonial  diminutiva  com  juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não
        cumprimento dos prazos contratuais.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            
    003 - Variações monetárias e cambiais
        Variações Monetárias e  Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes
        aplicáveis por dispositivo  legal  ou  contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação
        monetária apenas a correção monetária pós-fixada.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            
    004 - Descontos financeiros concedidos
        Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de
        duplicatas e outros  títulos.  Não  se  confundem  com  descontos  nos  preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da
        receita.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
    005 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.     
                                                                                                                                                                            


