
  
                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                             
 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  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Outras variações patrimoniais diminutivas                                                                                       
    Premiações                                                                 |  001 |               0,00 |               0,00 |
    Resultado negativo de participações                                        |  002 |               0,00 |               0,00 |
    Incentivos                                                                 |  003 |               0,00 |               0,00 |
    Subvenções econômicas                                                      |  004 |               0,00 |               0,00 |
    Participações e contribuições                                              |  005 |               0,00 |               0,00 |
    Constituição de provisões                                                  |  006 |               0,00 |               0,00 |
    Diversas variações patrimoniais diminutivas                                |  007 |               0,00 |               0,00 |
 
 Total de outras variações patrimoniais diminutivas                            |      |               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:22:46:12
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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                                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                                                   
                                                            ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                             
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                                                                         Valores em Reais
Notas Explicativas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
    001 - Premiações
        Premiações compreende as  aquisições  de  prêmios,  condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de
        sorteios lotéricos                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            
    002 - Resultado negativo de participações
        Resultado Negativo de  Participações  compreende  a  apropriação  do  resultado  negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e
        coligadas, dentre outros.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
    003 - Incentivos
        Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura                                                              
                                                                                                                                                                            
    004 - Subvenções econômicas
        Subvenções Econômicas compreende  a  variação  patrimonial  diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas,
        tais como: ajuda  financeira  a  entidades  privadas  com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou
        indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de
        bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.                                                                     
                                                                                                                                                                            
    005 - Participações e contribuições
        Participações e Contribuições  compreende  as  participações  de  terceiros  nos  lucros,  não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de
        debêntures, empregados, administradores  e  partes  beneficiárias,  mesmo  na  forma  de  instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de
        assistência ou previdência de empregados.                                                                                                                           
    006 - Constituição de provisões
        Constituição de Provisões  registra  a  constituição  de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos
        derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.                                                                                  
                                                                                                                                                                            
    007 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.                            
                                                                                                                                                                            


