
  
                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                              ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                              
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0001
Consolidado                                                                                                                                                              Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Transferências e delegações concedidas                                                                                          
    Transferências intragovernamentais                                         |  001 |     798.718.569,01 |               0,00 |
    Transferências intergovernamentais                                         |  002 |      53.438.825,94 |               0,00 |
    Transferências a instituições privadas                                     |  003 |       1.795.463,73 |               0,00 |
    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                               |      |     853.952.858,68 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:07:44
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 
 
 
                                               ---------------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------------                                                 
                                                      SEBASTIÃO MIRANDA FILHO                    JOSE SOARES DA SILVA                                                         
                                                         Prefeito Municipal                            CONTADOR                                                               



                                                                         GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ                                                                          
                                                              ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                              
 EXERCÍCIO 2018                                                                               EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PÁGINA: 0002
Consolidado                                                                                                                                                              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                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            


