
  
                                              GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                              
                                          ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0001
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                               Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       | NOTA |    EXERCÍCIO      |     EXERCÍCIO      |
                                                                       |      |      ATUAL        |     ANTERIOR       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                                                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intergovernamentais                                                    |     |               0,00 |               0,00 |
  da União                                                             | 002 |               0,00 |               0,00 |
  de Estados e Distrito Federal                                        | 003 |               0,00 |               0,00 |
  de Municípios                                                        | 004 |               0,00 |               0,00 |
Intragovernamentais                                                    | 005 |       2.599.000,00 |               0,00 |
Outras transferências correntes recebidas                              | 006 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total das transferências recebidas                                     | 001 |       2.599.000,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intergovernamentais                                                    |     |               0,00 |               0,00 |
  a União                                                              | 007 |               0,00 |               0,00 |
  a Estados e Distrito Federal                                         | 008 |               0,00 |               0,00 |
  a Municípios                                                         | 009 |               0,00 |               0,00 |
Intragovernamentais                                                    | 010 |               0,00 |               0,00 |
Outras transferências concedidas                                       | 011 |           6.000,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total das transferências concedidas                                    |     |           6.000,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte
        DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:49:02
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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                                              GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                              
                                          ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                          
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                               Valores em Reais
Notas Explicativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
    001 - Total das transferências recebidas
        Transferências Correnes Recebidas  são  os  ingressos  de  outras  pessoas  de  direito  público ou privado,
        independentemente de contraprestação  direta  de  bens  e  serviços,  desde que o objeto seja a aplicação em
        despesas correntes.                                                                                         
    002 - da União
        Transferências Correntes Recebidas  Intergovernamenal  União  são  os  ingressos oriundos da participação na
        receita da União,  bem  como  os  recursos  oriundos  de  convênios firmados, com ou sem contraprestações de
        serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes,
        e destinados a  custear  despesas  correntes.  Quando  o  convênio  for entre entidades federais, a entidade
        transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.                                 
    003 - de Estados e Distrito Federal
        Transferências Correntes Recebidas  Intergovernamenal  de  Estados  e  Distrito  Federal  são  os  ingressos
        recebidos pelas demais  esferas  de  governo  e  respectativas  entidades da administração descentralizada e
        transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.                                                 
    004 - de Municípios
        Transferências Correntes Recebidas  Intergovernamenal  de  Municípios são os ingressos recebidos pela União,
        Estados, Distrito Federal  e  Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios.
        Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e
        Portaria STN nº 339/01.                                                                                     
    005 - Intragovernamentais
        Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de
        órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e
        da seguridade social,  quando  o  fato  que  originar  a  receita  decorrer de despesas de órgão, autarquia,
        fundação, empresa dependente  ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de
        governo.                                                                                                    
    006 - Outras transferências correntes recebidas
        Outras transferências correntes recebidas.                                                                  
    007 - a União
        Transferências Correntes Concedidas   Intergovernamenal   União   são  os  desembolsos  realizados  mediante
        transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.     
    008 - a Estados e Distrito Federal
        Transferências Correntes Concedidas  Intergovernamenal  a  Estados  e  Distrito  Federal  são os desembolsos
        realizados mediante transferência  de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para
        suas entidades da administração indireta.                                                                   
                                                                                                                    
    009 - a Municípios
        Transferências Correntes Concedidas  Intergovernamenal  a  Municípios são os desembolsos realizados mediante
        transferência de recursos  financeiros  aos  Municípios,  inclusive  para  suas  entidades  da administração
        indireta.                                                                                                   
                                                                                                                    
    010 - Intragovernamentais
        Transferências Correntes Concedidas  Intragovernamenal  são os desembolsos realizados mediante transferência
        de recursos financeiros  a  entidades  pertencentes  à  administração  pública,  dentro  da  mesma esfera de
        governo.                                                                                                    
    011 - Outras transferências concedidas
        Outras transferências concedidas.                                                                           


