
  
                                              GOVERNO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE                                              
                                               ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0001
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                               Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       | NOTA |    EXERCÍCIO      |     EXERCÍCIO      |
                                                                       |      |      ATUAL        |     ANTERIOR       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juros e correção monetária da dívida interna                           | 001 |               0,00 |               0,00 |
Juros e correção monetária da dívida externa                           | 002 |               0,00 |               0,00 |
Outros encargos da dívida                                              | 003 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total dos juros e encargos da dívida                                   |     |               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: 22:50:10
 *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 IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte                                                                                                                               Valores em Reais
Notas Explicativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
    001 - Juros e correção monetária da dívida interna
        Juros e Correção  Monetária  da  Dívida  Interna  são  os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a
        dívida por contrato,  juros,  deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito
        por antecipação da  receita,  com  correção  monetária  ou  cambial  da  dívida  contratual  e/ou mobiliária
        resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.                                    
    002 - Juros e correção monetária da dívida externa
        Juros e Correção  Monetária  da  Dívida  Interna  são  os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a
        dívida por contrato,  juros,  deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito
        por antecipação da  receita,  com  correção  monetária  ou  cambial  da  dívida  contratual  e/ou mobiliária
        resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.                                    
    003 - Outros encargos da dívida
        Outros Encargos da  Dívida  são  os  desembolsos  com  outros  juros e encargos da dívida sobre a dívida por
        contrato, sobre a   dívida   mobiliária,   com  sentenças  judiciais,  despesas  de  exercícios  anteriores,
        indenizações e restituições                                                                                 


