
  
                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                              ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                              
 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  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Transferências e delegações concedidas                                                                                          
    Transferências intragovernamentais                                         |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Transferências intergovernamentais                                         |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Transferências a instituições privadas                                     |  003 |           6.000,00 |           5.500,00 |
    Transferências a instituições multigovernamentais                          |  004 |               0,00 |               0,00 |
    Transferências a consórcios públicos                                       |  005 |               0,00 |               0,00 |
    Transferências ao exterior                                                 |  006 |               0,00 |               0,00 |
    Execução orçamentária delegada de entes                                    |  007 |               0,00 |               0,00 |
    Outras transferências e delegações concedidas                              |  008 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total de transferências e delegações concedidas                               |      |           6.000,00 |           5.500,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte - DATA DA EMISSÃO:24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:41:39
 *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 XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                              
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas
    001 - Transferências intragovernamentais
        Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e
        de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.                                                                                                    
                                                                                                                                                                            
    002 - Transferências intergovernamentais
        Transferências Inter Governamentais  compreende  as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios,
        inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.                                                                                                            
    003 - Transferências a instituições privadas
        Transferências a Instituições  Privadas  compreende  as  variações  patrimoniais  diminutivas  decorrentes  das  transferências financeiras a instituições privadas,
        inclusive de bens e valores.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
    004 - Transferências a instituições multigovernamentais
        Transferências a Instituições   Multigovernamentais   compreende   as   variações   patrimoniais   diminutivas   decorrentes   das   transferências  a  instituições
        multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.                                                                                                    
                                                                                                                                                                            
    005 - Transferências a consórcios públicos
        Transferências a Consórcios  Públicos  compreende  as  variações  patrimoniais  diminutivas  decorrentes  das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente
        transferidor participe.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
    006 - Transferências ao exterior
        Transferências ao Exterior  compreende  as  variações  patrimoniais  diminutivas  decorrentes  de  transferências  a organismos e fundos internacionais, de governos
        estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.                                                                                        
                                                                                                                                                                            
    007 - Execução orçamentária delegada de entes
        Execução Orçamentária Delegada  a  Entes  compreende  as  variações  patrimoniais  diminutivas  decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de
        delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva
        do delegante.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
    008 - Outras transferências e delegações concedidas
        Outras Transferências e  Delegações  Concedidas  compreende  as  variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não
        compreendidas nas contas anteriores                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            


