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GOVERNO MUNICIPAL.DE ASSARÉ
DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERÇÇI0 2019
Consolidado

EXERCÍCIO ANTERIOR

NOTAS 1 EXERCICIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AVMETTIVAS
imposps, taxas e contribuiçoes de melhoria
Contribuçoes
Exp]orçao e vçnda,dç bens, seryiços direitos
Variaçoe$ ptrimorris aumentativas financeiras
Trnstereocias e elegaçoes,recebidas
,
Valorizaçaç e,gan os çom t1vos e desicorporaçao de passivos
Outras variaçoes patrimoniais aumentativas

002
003
004
005
006
007
008

Total das variações patrimoniais aumentativas (i)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PessQ1e encargos ,
Beneticios previdçnciarios e assistenclai
uso ,de,bens,
e consumo de ç4pital,fixo
vanaçoe p4trimoq4is diminutivastinanceiras
Transterçncias e deIgaçoes cçncedidas
Devalqrizaçao e Perdas de Ativos e Incorporaçao de Passivos
Tributarias
Custo das erçadoriase pçouto yendldos e dos serviços prestados
outra
patrimoniais diminutivas
s
,

PAGINA: 001
Valores em Reais

.

,

.

.

010
011
012
013
014
015
016
017
018

Total variações patrimoniais diminutivas (II)
Resultado patrimonial do período (I) . (II)

1 019 1

1,928.219,94
S74.134,90
0,00
17.396,24
67.637247,31
426.893,00
1.130.648,09

1.7 5.M,01
M379 51
0,00
41.191,10
63,910.950,00
31.554,64
1.431.779,13

72.034.539,49

67.721912,39

27.M.50 64
0,00
20.292.918,91
650.804,00
19,552.718,97
1.303.778, 63
594.64339
0 1 00
481.182,41

25.325,203,47
0,00
19.244,644,23
492.166,10
23.221.883,36
1.595357,68
249.97
679,
0,00
387.278,07

70.449.552,95

67.518,212,88

1.584.986,54

1

203.699,51

DATA DA EMISSÃO:22/01/?020 - HORA DA EMISSÃO:09:20:59
FONTE: SISTEMA; Aspec Imformáiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de As5r
*As notas explicativas da Admirustraçao sao parte integrante das demonstrações contabeis.
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Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
002 - Impostos taxas e contçibyiçoes de mel pri
de M hoia
compreende toa prestaçopecunaria compulsori4, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua
Impostos, taxas Contribui
sanção e to ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
003 - Conriuçoes
contribuições compreende as contriuiçoes oclais de intervençao no domínio económico e de iluminaçao publica.
004 - Explor4çao e venda de bens, serviços e dirçltos
Expiqrç4o ,Veda e Bens, Servços e Direitos co!preQde as variações patrimoniisauferidas com venda de b?ns, serviços e direitos , quç resultem em aumento do
patri!on]o liqui$, lnÔpendentemnte ç ingrçsso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluçoes, abatimentos e descontos comerciais concedidos,
005 - variações panmçnais aument4tivas tinancçiras
variações .Patrimoeials Aumentativs Financeiras, rpresent, o somatorio das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos
obtidos jyros autenos, premio de resgate de titulos e debentures, entre outros,
,
_
006 - Tra0sçrecias e deleg4çoes rece idas
i
trnsferçncis
Transterencias e Qeleqaçoe ecçbid4s çompçeede o sm3torio das yariaçoes patri!oniais 3umeQtatiyas co! transferencias flerggvernaentais,
intrgçvernamentajs,,trnsterenciasde instituiçoes multigovernamentais, transferencias de instituições privadas com ou sem tins lucrativos, transterencias do
convniçs e,transterencias do exterior,
007 - yalçriz4çao e ganhos com 4tivos e dçsincorpor4çao de pasivos
Vaiorizaçao ç Ganhos com Ativqs e Desincçrporaçao de rassivos compreende a variaçao patrimonial aumentativa com reavaliaçao e ganhos de ativos.
008 - Outras v4ri4çoes patrimçnlais aumentativas
,
.
Outras variações PBtrimoniais Au!eDtativ4s çompreende o somatorio das demais variações patrimoniais nao incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado
positivo da equivalencia patrimonial, dividendos, etc.
010 - Pesspa] e encargos
.
,,
Pessqal e Encargos compreende a remurrçao do pessoal ,tiyo civil ou militar, cçrrespondente ao sonatono da variaçoes patrlmqnlais diminutivas com sbsidios,
vençinentos, soldos ç vantagens pecuniaris fixas ouvari,ayeise$ablecidas em lei decorrentes dq pagamento pelo efetivo exerciçi,o docargo ,emprggo outunçao de
contiança no stoç publico, bem como 45 variaçoçs p4trimoniais diminutivas com contratos de terceirizaçao de m4o de obra que s retiram a subsfituiçaq d servidorçs
e eprgadQs publicos, Çompreende jid4, obrigaççs trabalhistas de çepoQsabilidad do empregaQor, incidents, obrejto1ha de pagmento dos orgos e demis
i destacados os custos de pessoal e
entidades do setor publico çontribuiçoes a etidades teçhadas de previdencia e beneticios eventuais a pessoa civil e miltar,
encarg inerentes as çrçahriasprodytçs vendidos e serviços prestados.
011 - Benticios prçvideçirios e asistençi4is
Beneficios Pçeyidenciaçios ç, ssistenci4is comprendçm as vari4çoes patçimoniais iinytivasrçlativas as aposeçtadoria, pensoeshrefornas, çeserva remunerada e
outros beneficios pçevidenciarios de car4tef ççntnbutivo, do Regime Proprio da rrevidencia Social (RPPS) e do Regime Geral da Previncia Social (RGPS).
012 - uso de bens, serviços e consumo de capita fIxo
,
,
.
,
uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatoriq as variações patrimon ais diminutivas com maqutenço,e opera
a maquina publica, çxcto
despesas com pessoal e encargos que serio registradas em grupo especifico (Despesa de Pessoa e Encargos), Compreende: diarias, material de consumo, deprecia a
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amortização etc. .........
013 - vriçoes parimqn1aisdlminytivas financçiras
_
variaççes Patrioniais Diminutivs ianceiras compreende, s variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos
concedidos, comissões despesas banqrias e correções monetarias.
014 - Trastrecias e elegçoes concedidas
n patmoniai dimi utivas çom transferencias inrgovernamntais trasfçrecias
ransterencias e peIeqaçoe çonçedidas, coprçende o sçmatorio das variaçe
intrgçvernamentais,,tr3nsterennasa iiistituiçoes multigovernamentais, transterencias a instituições privadas com ou sem tins lucrativos, fransterencias a
convenigs transterencias ao exterior,
015 - DesvaIçrizçao e Perdas de Ativos e Incorporçao de Pasivos
..
Desvaloçizaçao e Perdas d Ativos e inçorpçraço d ?assivos compreende a variaçao patrimonial diminutiva com desvalorizaçao e perdas de ativos, com reduçao a valor
recuçeraye, perdas com alienaçao e perdas involuntarias.
016 - Jribytrias
Tribytlrias compre?ndçm as variççes patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições
economicas e contribuições especiais.
017 - Custo das merc4doçlas e produtos veqidos, e dos serviços presudos
.
Custos das Mercadqrias e Produtos vçmdidos, e dos Serviços Prestados compreende asvariaçoes patrioniais diminutivas relativas aos custos das,m?rcadorias vendidas,
dos produtos vendidos e dos serviços prestados. o custo dos produtos ,vedidos ou dos seçviços prestados devem ser computados no çxercjcio correspondente as
respectivas receitas de Vendas. A apuçaçao do custo dos produtos vendidos esta diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa etetuada nas contas dos
estoques por vendas rea1izaa5 no,priofl.
018 - Outras vlr4çoes patrimçmlaisdlminnivas
,
QutrasVariaçoes atrimoniais Diminutivas comprene o,somatorio asvriaçoes patrimoniai dininutiva nao incluidas nos qrupos anteriores, compreende: premiaçoes,
incentivos, equaIizaçs de prçços e taxas participaçese e contribuiçõ s, resultado negativo com participaçoes, dentre outros.
019 - Reu1pdo a1rimçniaI do pçriodo (i) - (II)
Resu ta o Pa rimonial do Periodo.
,

,

,

.

A
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EXERÇÇIÜ 2019
conso i dado

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSAgÉ
ANEXO 1 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA
EM 3112/1019

1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
impostos
Taxas
contribuições de melhoria

NOTAS
001
002
003

Total impostos, taxas e contribuições de melhoria

1

PÁGINA: 001
Valores em Reais

1

EXERCt(IO ANTERIOR

1.845.830,98
82,38896
0,00

1

1,654,302,52
81.055,49
0,00

1,928.219 9 94

1

1.735358,01

EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: SISTEMA: Aspec informáiça - UNIDADE RESPO ÁVEL: Prefeitura Municipl de Asr - DATA DA EMISSÃO:22/O1/2020 - HORA DA EMISSÁO:09:20:47
*As notas explicativas da Administraçao sã parte i!9te das demonstraçoes conta eis.
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Quadro ANEXO 1 - impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
W Impostos
imompreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte,
002 - Taxas
Taxas compreendç as taxs cobradas pela vnião, pelos çflados, pelo istrito federal ou pelosmuniçiios, no âipjto de us,repectivas atribuições em como fato
gerador , exrçicio regular do poder de policia, ou a uti lizaçao, etetiva ou potencial, de serviço publico especifico e divisive 1, prestado ou contr'iuinte ou posto
a sua d spçsçao.
003 - Conriuçoes de melhQna
Conp'iuiçoes de Melhorla ,compreend o tributo cobrado pela vnio, pelo estados, pelo, distrito • fçeçal ou pelos munc]pios, nç ambito de suarespectivas
rbuiçõe,sendo institui da para tazer face o custo de obras publiça d? que çcçrra valorizaçao imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como
limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para cada inoveI beneticiado,

.-
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GOVERNO MUNICIPAL DE AS$ARÉ
ANEXO II - 0NTRIBUIÇ ES
EM : 31 12/2019

EXER CÍCIO 2019
consolidado

1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Contribui õçs_
ContrI uiçges sociais
,
Contrl uçges de nteçvençao o ominio econômico
Contriulççes de iluminaçao publica
contri buiçoes de interesse das categorias profissionais

1

NOTAS
0Ç1
002
003
004

1

Total de contribuições

EXERCÍCIO ATUAL

PÁGINA: 001
Valores em Reais

1

EXERCÍCIO ANTERIOR

0,0
Ü,aO
874,13490
000

0,00
000
571.07951
0100

874,13490

571.079,51

FONTE: SISTEMA; Aspec Informáiça UNIDADE RESPON$ÁVE1: Prefeitura Municipl de Asar - DATA DA EMISSÁO:22/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:20:35
*As notas explicativas da Administraçao
sao parte integrante das demonstraçoes contabeis,
'
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0Ü2
Valores em Reais

-.Contribuições
l
so
ompreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes obçea remuneração paga oucreditada aos segurados a seu serviço;
egados domesticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salario-de-contribuiçao; d) as sobre a receita e taturamento; e) as sobre o lucro;
or de bens ou serviços do çxerior g).e outros.
çoes de interveçao no dçmnio ecQnQmico
.
es de rnrvnçao no,DQinio Economico compreendem as contribuições de intervençao no domino economico, como por exemplo, a CIDE- combustivel,
çoes de ilminçao pubiica
.
es de Ilumina çao Publica çompreende as contribuiçoçs e ilumiaçao pqblica, nos termos 4o ar;igç 149-a da constituiçao federal, acrescentado pela emenda
a1 n." 39102, sendo facultada a cobrança da contribuiçao na tatura de consumo de energia eletrica

004 - Conriujções de interesse das categoçias prQfisionis
contibyiços de interesse das categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias
profissionais.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO III - EXPLORAÇãO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2019

EXERÇÇI0 2019
Consolida do

MOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exploração e venda debens, serviços e direitos
Vendas e nerçadorias
Vem as d produtos
Exploraçao de bens, direitos e prestaçao de serviços

EXERCIdO ATUAL

001
002
003

Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos

PÁGINA: 0Ü1
Valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00
0,00
0,00

000
0,00
0,00

0,00

0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Inforúiça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: prefeitura Municipl de As5r - DATA DA EMISSÁO:22/O1/2Ü20 - HORA DA EMISSÂÜ:09:20:23
*As notas explicativas da Adinistraçao sao parte integrante das deonstraçoes contaeis,
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO III - EXPLORAÇãO E VEND DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31 1212019

PÁGINA: 00Q1
Valores em Reais

Quadro Anexo III 'Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
001 - vendas de merçadçrias
Vendas de Mercadori4s compreende as variaçoes atrimoniais aumentativas auferidas cçm a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patnmonio liquido,
segregando-se a venda bruta das deduções como devoluçoes, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
002 - vendas de produtos
.
Vendas de rrodutos compreende as variações patri!oniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patriÚnio liquido, segregando-se
a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos
003 - Explorção de bens, ir?itos e prestação de serviços
Exploraçao de Bn5, oieios e Prestação de Serviços compreende as variaçôs patrimoniis aumentativas auferidas cçm a prestação de serviços, que resultem em
aumento do patrimonio liquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoruçoes, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

EXERÇÇIO 2019
consolidado
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

MOTAS

variações patrimoniais aumeqtaivas fjancejras
uros e encargos e emprestimos e tinanciamentos concedidos
Juros e encargos te mora ,
variações çnetarlas e cambiais
Descontos 1inançeiço obtidos,
Remuneraçao de deposito bancarios e aplicaçoes financeiras
Aportes doBaDco Centçal
Outras variaçoes patrimoniais aumentativas - financeiras
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras

001
002
003
004
005
006

EXERCICIO ATUAL

PAGINA: O0Q1
valores em Reais

EXERCíCIO ANTERIOR

0,00
0,00
0,00
0,00
37,396,24
0,00
0,00

Q,Q0
U,aO
0,00
0,00
41.191,10
0,00
0,00

37396,24

41.19110

FONTE: SISTEMA; Aspec informáiça UNIDADE RESPÜN$ÁVEL: Prefeitura municipal de Asr - DATA DA EMISSÃO:22/01/2020 - NORA DA EMISSÂO:09:20:14
As notas explicativas da Administraçao
'
são parte integrante das demonstrações conta eis.
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GOERN0 MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO IV - VARIAÇÜES PATRIMONIAtS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0O1
Valores em Reais

quadro Anexo IV variações Patimçniais Aumentativas Financeiras
001 - Juros e encargos
'
de emprçstimos e finnciaoentos concedidos
yros Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de emprestimos e
tinanciamentos concedidos.
002 - Juros e encargos de mora
. .
./
.
Juros e Encargos e Mora compreende as vriaçoes patqmoniais aumentativas com pna1id4des pçuniria decorrentes da 1noservancia de normas e com rendimentos
destinados a indenizaçao pelo atraso no cumprimento da obrigaçao representando o resultado das aplicaçoes impostas ao contribuinte.
003 - variações monçtrias e cambiais
_
.
var1açoe Monetapas Çambiis çompreende a variaçao patrimonial aumentativa proveniente de variações d nossa propçia moeda em relaçao aos indices ou coefici?ntes
aplic4vçis por dispositivg legal, gu çontçatual e a variaçao do valor da nossa moeda em relaçao as moedas estrangeiras. Ressalte-se que sera tratada como variaçao
monetaria apenas a correçao monetaria pos-tixada.
004 - Descontos financeiros obtidos
Desçontos Fimanceiros obtidos compreende a variaçao patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidaçao antecipada de
obrigaçoes.
005 - Remunerção de dpsitos bançáçios e apliçações financeiras
Ruerçao de,Dçpositos Bncariqs e Aplicaçoes Financeiras compreende o_ valor total das variaços,patrimoniais aumentanvas,dçorren d reuneraqo do saldo
diario dos depositos da uniao existentes no banco central, bem como aplicaçao de recursos da conta unica de acordo com a rentabilidade media intrinseca dos titulos
do tesouro.
006 - Outras vr4çães patrimqniais aumentativas - financeiras
.
.
Outras variações Parimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variaçoes patrimoniais aumentativas provenientes de operaçoes financeiras nao compreendidas
nos subgrupos anteriores.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSRÉ
ANEXO V - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS
EM 31/12/2019

EXERCtCIO 2019
consoTidado

1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Transfe(ncjas,e delegações recebidas
Trans ernclas intragovernanentas
Trans erncas integovçrniiientais
Transfernclas as instituições privadas
Transferçricas das insit y içoe myltigovernanentais
Transferçncas de consoçcios publicos
Transferencias doeflerior
Execu ao orçamentaria dele
de entes
Trans erencis e pessoas
Outras transterencias e delegaçoes recebidas

Ma

NOTAS

1

EXERCtCIO ATUAL

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Total de transferências e delegações recebidas

PÁGINA: 001
valores eM Reais

} EXERCtCIÜ ANTERIOR

14.895.809,45
52.741.437,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,16.873,33
47. 94.076,67
0,00
0,00
0,0
0,0
000
0 1 00
0,00

67,637.24732

63.910.950,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Iforáiça - UIDAE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipl de Asr - DATA DA EMISSÃO:22/Qi/?020

*AS notas exphcativas da Administraçao sao parte integrante das demonstrações conta eis.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSRÉ
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS
EM : 31/12/2019

PAGINA: 002
valores em Reais

Quadro Anexo V Transferências e De1egç6es Recebidas
001 - Traosfrecias intragovernamentis
Transterencias Intra Governamentfls comprçendç as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferencias financeiras relativas a execuçao orçamentaria,
e de bens e valores, referentes as transaçoes intragovernamentais
002 - Trasfçrêcias intergovernamentis
Traçsteçenci4sJntr Governaenais comreendem as variaçoe patrimoniais aumentativas decorrentes de transferencias da vniao, estados, distrito federal,
municipios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.
003 - Traosfrêcias das intiujçães privadas
.
Jranstçrencias das Instituiçoes Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferencias financeiras das instituições privadas,
inclusive de bens e valores.
004 - Traasfrências das intiuições mu tjgovernamentais
Tranflerencias da Instituiççés Mu tigorvernamental compreende
multigovernamentais, das quais o ente recebedor nao participe

as

variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferencias das instituições

005 - Tra3sfrê3cias de cosóçcios p ]icos
$
Transterenciasdç Consorcios Pub icos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferencias de consorcios publicos, dos quais o ente
recebedQr participe.
006 - Trastçrencias do extrior
.
Transterencias o Exterior copreende as variçoes patrmoniais aumçntativas decorrentes de transferencias de organismos e fundos internacionais, de governos
estrangeiros e insttyiçoe privadas com ou sem tins lucrativos no exterior.
007 - Execyçao orçame3tna deleqada de entes
Execuçao Orçamentaria pçlega de Entes çgmpreende as .varaçoes patrimonialsavmentativas ecçrrentes.de transferenci de recyrsos financeiro ,decorrentesde
delegçâo ou descentralizaçao dos Entes (vniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios) ou Consorcios Publicos para execuçao de ações de responsabilidade exclusiva
do delegante.
008 - Traosfrê0cias de pessoas fiicas
_
.
Transterençias de Pessos Fincas coimçeçnde as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administraçao
descentralizada realizadas por pessoas tisicas.
009 - Outras tra?sfrêcias e dlegaçães recebidas
Outras Trans erencias e De egaçoes Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferencias e delegações recebidp

ASSARÉ DE TODOS

fluas
EXERCIO 2019
Conso lid adq
Notas Explicativas
compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSflÉ
ANEXO V - TRANSFERÉNCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 001
valores em Reais

ASSARÉ DE TODOS

Trs
- GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VI - VALORIZAÇAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

EXERÇjÇIO 2019
Consolidado

NOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Reavaliação l atiyos
Ganhos com henaçao
Ganhos com inçorporaçao,de ativos
Desincorporaçao d passivs
Reversão de reduçao ao valor recuperavel
1

Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

001
002
003
005

EXERCíCIO ATUAL

EXERCtCIO ANTERIOR

0,QO
0,00
426,893,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3L554,64
0,00
0,00

426893,00

31.554,64

FONTE: SISTEMA; Aspec Informáiça UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipl de Asr - DATA DA EMISSÃO:22/01/2020 - HORA DA EMISSÁO:09:19:49
*As notas explicativas da Administraçao
sao parte intgrante das demonstraçoes contabeis.
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ASSARÉ DE TODOS

EXERÇÇIO 2019
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VI - VALORIZAÇAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0q1
valores em Reais

Quadro Anexo VI Valorizaçã e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
001 - Rea liçao de 3tivOs
Reava iaçao de Ativos compçene a varaçao patrimonial aumentativa relativa a adoçao do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando
esse or superior ao valor liquido contabil,

002 - Ganhos com 3lien4ção

ghos com Alienaç4o compreende o ganho com alienaçao de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contabil, de maneira que a
diterença compreende o ganho.

003 - Gnhos com incorporação de ativos
Ganhçs com IncorporçaÓ de Ativos compreende a contrapartida da incorporaçao de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporaçao de ativos semoventes
nascidos, por exemplo.
_
005 - Reversão de redução ao valor recupráyel
Reversão de Reduçao ao Valor Recuperavel compreende a reversao de reduçao a valor recuperavel previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

ASSARÉ DE TODOS
TODM
GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2019

EXERÇÇIO 2019
Consolidado

NOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
outras variações patrimoniais aumentativas
Variçao patrimçnial auffienauvaa classificar
Resultado positivo,de partiopaçoes
operaçõs da auoçidade onetaria
Subvençoes econoiças
Rçversao de proyisoes e,a]utçs para per4as
Diversas variações patrinoniais aumentativas
Total de outras variações patri m oniais aumentativas

PAGINA: 0091
Valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCtCIO ATUAL

001
602

0,99

0100

0,00

663
604

0,00
0,00
1130.648,09

0,00
0,00
0,00
1.431.779,13

1,130648,09

1.431.779,13

Doa

0100

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipi de Asar - DATA DA EMISSÃO:22/01/ 2020 - HORA DA EMISSÃO:09:19:38
*As notas explicativas da Adinistração são parte integrante das demonstraçoes contabeis.
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EXERC(IO 2019
consolidadç
Notas Explicativas

GOVERNO MUNIIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VII - OUTRAS VARIAS ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 1112/2019

PÁGINA: 0O2
Valores em Reais

Quadro : Aneo VII - Outras Variações Patrimoniais
001 - Variaçao gtrimonial aumentativa a classificar
VPA a Classificar compreende os recursos reterentes a variaçao patrimonial aumentativa recebidas e nao classificadas.
$
002 - Resultado pçsitivo de paçtjcipções
Resultado Positivo de Participaçoes compreende o resultado positivo das participações de carater permanente no capital social de sociedades investidas.
.
.
003 - Reversão de prçvjsões e ajustes para perdas
Reversao de Provisoes e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversoes de provisões e ajustes de perdas.
.
004 - Diversas vrições palrimçniais aumentativas
Diversas Variaçoes Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas mao classificadas em itens especificos.

ASSARÉ DE TODOS

imos
GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2019

EXERrÍCIO 2019
Consolidado
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTAS

Pessoal e encargos
Reuneraçao a pessoal
Encargo patronais
Beneficiosa pessoal
Outras variaçoes patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos
Total de pessoal e encargos

001
002
003
004

EXERCÍCIO ATUAL

PÁGINA: 001
Valores em Reais
EXERCÍCIO ANTERIOR

25.901.775,25
1,660.917,47
0,00
10.813,92

23.484.593,53
1,840.609,94
0,00
0,00

27,573,50664

25.325.201,47

FONTE: SISTEMA; Aspec Inforniáiça - UNIDAE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipl de Asar - DATA DA EMISSÃO:22101/2020 - HORA DA EMISSÁO:09:19:27
'As notas explicativas da Adinistraçao sao parte integrante das deonstraçoes contabeis.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM 31/12/2019

PAGINA: 00Ç1
Valores em Reais

Quadro Anexo VIII - Pessoal e Encargos
001 - Remuneraçao a pessoal
RemuneraçaÕ a Pessoal compreende a remyeaçao o pessoal ,tiyo civil ou militar correspondente ao somatorio das variaçoes patrlmqni4is diminutivas com sbsidios,
vençmentos, soldos antaqens pecuniarias fixas e variavelsest4belecias em lei decorrentes do pagamerio pelo efetivoexercicio do cargo, çmpçego ou função de
contiança no setor publico, bem como as com contratos de terceirizaçao de mao de obra
' que se retiram a substitui 00 de servidores e empregados publicos.
002 - Encargospatroais
Encargos Patronai compreende os ençrqos rabalhistis e responsabilidadedo,epregador, incidntes sobre a fo]hi d pagaeqto dos servidores e,empregados,ativos,
pertencentes aos orgaos e demais entidades do setor publico, bem como contribuiçoes a entidades techadas de previdencia e ainda outras contribuições patronais.
003 - Begçfjcios a pessçal
, 8çnfliciqs a Pessoal cçmprende, o valor total das vrlaçoes ptrimonii diminutiva com beificios devidos pessoal civil e militar tais como para o pessoal
auxilia-lmenaçao, auxi lia-tranpçrte be! como outros deççrenfes de acoro ou convenço
civil; ajuda-de-custo, indenizaç e de transport , auxi Iio-moradi
coleya no que se refere aos empregados pqblicos. Para ,g militares: adiciçol dcompenaçao organica nq incorporada, graiflcaçao d loçalidade especial,
uxi Iio-alimentaçao e outros nçflcios eventuais relativos ao local ou a nature;ado
qratiticaçao de repreentaçao transporte 1 a juda-decusto, auxíliotrabalho. çs;ao excluias desfç grupo,as despesas com vençimento5 soldos quaisqu çutras,vntagns pecunianas bem como as,despas relacionadas aos bneficios
pçevidenciario ou asslstenciais, tus como: aposentadoria, uxi1iq-natalidide, saiario:familia, iiçeça pari traf?mento dç saude, licença a gestnte, ,aadotantee
lcepçamaternidadç, ,Iicenç por acidiite çm, serv Ço assiflnc1a a, saude, gaania de, condiçoes iniyiduai e ambi?ntai de trabalho atstatoria, pnsao
vitalicia e tempor4ri, auxi'jio -fqneral,uxilio-rec uso, auxilio-inyali,dez, a5i5teQcla saue. Estao excluidas ainda as indenizaçoes e restituiçoes trabalhistas
decorrentes da perda da condiçao de servidor ou empregado, tais como terias, aviso previo indenizado e outras.
004 - Outras vriações parimçnjais iinuivas - pessoal e encargos
Encargos çompreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, nao
Outras variaçoes ratrimonials Diminytivas - essol
abrangidas nos grupos anteriores, tais como as inderiizaçoes e restituições trabalhistas.
/

ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL D ASSARÉ
ANEXO IX - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31112/2019

EXERÇÇI0 2019
Co ris o lida do

1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Benefícios preyidenciârios e assistenciais
Aposentadorias e reformas
PensQs
Beneticlos de presaçao continuada
Bençfcios vltuais
Politicas pcas de ransfçrçncia de renda
Outros beneticios previdencianos e assistenciais
A

Total de beneficies previdenciários e assistenciais

NOTAS
001
002
003
004
005
006

1

EXERCÍCIO ATUAL

1

PÁGINA: 001
valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec informáiça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipl de Asar - DATA DA EMISSÁO:22/01/2O20 - HORA DA EMISSÂO:09:19:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstraçoes contabeis,

FRANCISCO VANDERTOALMEIDA

N. CÜNTRÜL ASSESS

A E CONSULTORIA CO

s

-

ASSARÉ DE TODOS

Ia

EXERCCIO 2019
conso
adç
Notas Exp l

G0VRN0 MUNICIPAL O ASSARÉ
ANEXO IX - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/
lidicativas
valores

em

PÁGINA: O01
Reais

Quadro : Anexo IX - Beneficiqs Previdenciários e Assistenciais
$
001 - AposentadQrias e reformas
Aposenta orlas e Retormas compreendem qs benefícios de prestaçao continuada assegurados pela previdencia social com o objetivo de garantir meios indispensaveis de
manutençao, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.
002 - Pegsoes
Pensoe çopreendem os beneficiqs d4 previdencia social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido,
003 - Beflçflcios de prestaçao continqada
Beneficios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestaçao continuada.
$
004 - Befjcios eventyais
Beeticiç,Çventuais cqmpreendm as pçovisoes, yplementares e provisçrias, prestadas ao cidadaos as famili m virtude de nasçimento, morte, situaçoe de
vulner?bi Idade teporarla e de calamiade puIica. As prçvisges relativas a progrs projetos,s?rviços e bçneticiosdiçetmentev nculados ao campo da saude,
educaçao, integraçao nacional e das demais politicas setoriais nao se incluem na modaIidae de beneticios eventuais da assistencia socia
.
005 - Pçljticaspúlicas de tranfeçênçia de renda
Politic s Puvlicas de, Transterencai , Rendi comprende as po]iticas pub)ic4 que_visem cççtçib ir para reduçao da fome,,da pobreza , d dçsiqualdaô tde outras
foras, privaçao vividas pelas ami lias mais exclui,das.considerando tres dimensoes: o alivig imediflo da pobreza, por 'eio d transferencia e renda diretamente
as,tami ias pobres_ e extremamente pobres; a contrlbyiçaQ.para a reduçao,da pobreza dageraç4o seguinte, por meio do retorçq do direito de acesso aos serviços de
au,e de eyqçaç, com o cumprimento das condiciona idades nestas areas; e a articulaçao de ações complementares, de torna a desenvolver as capacidades das
tami lias beneticiarias,

$
006 - Outros beçfícios prçvideçirios e assistenciais,
s
Outços 8eeticio Prevideciarios e Assistçnciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefício
assistenciais, fio abrangidas nos grupos anteriores.

$

o

ASSARÉ DE TODOS
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO X - USO DE BENS, SERV5OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 3112/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

MOTAS

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso ate ,
de consumo
serviços ,
Depreciaçao, amortização e exaustao
Total, de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

001
002
003

1

EXERCÍCIO ATUAL

1

PÁGINA: 001
valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

6,022690,40
14.241.621,55
28.606 1 96

4527.06994
12.928.511,93
1.789.062,36

20.292.918,91

19.244.644,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informáiça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipal de Asar - DATA DA EMISSÁO:22/01/2020 - HORA DA EMISSÁO:09:19:02
'As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstraçôes contabeis.
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Quadro
001

ANEXO X

-

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM 31/12/2019

PAGINA: 00Q1
Valores em Reais

Anexo X -uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
uso materil de consumo
Uso de Material de consumo comprene as vaçiaçoes parimqniais diinutivs proveientes da djstrbuiçao do material de comsuo, um material ç co n siderado de
consu m o , quando for de duração interior a dois anos, tragil, perecivel, incorporavel, transtormavel ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para
reposiçao.
-

-

. _

Seçviços
Serviços compreende 4s variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestaçao de serviços fornecidas a entidade governamental.
.
003 Deprqciçao, amoçtizçao e exauflao
Depreciaçao, Amortizaçao e Exaustao compreende o decrescimo no beneficio de um bem durante o per íodo contabil decorrente de depreciaçao, amortização e exaustão.
002

-

-

-

9#

ASSARÉ DE TODOS
TODOS
ANEXO XI

EXERÇC.I0 2019
Consolidado

-

GÜERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTAS

Variações patrimoniais dimiutivas f onceiças
uros e encargos de emprestimos e tinanciamentos obtidas
Juros e encargos e mora
variações çnetarlas e cambiais
Descontos tinanceiros cQncedidos
Aportes ao Banco Centçal
.......... . . ...
Outras variações patrimoniais diminutivas
diminutivas
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras

Ü1
aO?
003
004
005

EXERCÍCIO ATUAL

PAGINA: 0O1
valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

650,80400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

492.16,1O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

650804,00

492.166,10

FONTE: SISTEMA; Aspec iqfor;iça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipal de Asar - DATA DA EMISSÃO:21/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:18:46
*As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis,
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EXERÇÇIO 2019
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM 31/12/2019

PÁGINA: ÜQ?
Valores em Reais

Quadro : Anexo XI - variações Patçimçniais Diminutivas Financeiras
001 - Juros e encargos de emprstlmos e finnciaentos obtios
Juros Encargos de Eprçflimos e Fiancimetos Obtldos compreende a variaçao patrimonial diminutiva com Juros e encargos de enprestimos e financiamentos
contraídos com pessoas jundicas de direito publico ou privado.
002 - Juros e encargos de mora
Juros Encargos de Mora compçeende o montante de variaçao patrimonial diminutiva com juros e encargos a titulo de penalidade em virtude de atrasos e não
cumprimento dos prazos contratuais.
003 - variações monçtrias e camiis
_ .......................... .
.
varlaçoe Monet4rias Camb ais compreende a variaçao
trimonial
pa
diminqtiva proveni ente de va iaçoes da nossa propçia moeda em relação aos índices ou coeficiçntes
aplicvçis por dispositivç egal, çu çonçatual e a variaçao do valor da nossa moeda em relaçao as moedas estrangeiras, Ressalte-se que sera tratada como variação
monetaria apenas a correçao monetaria pos-tixada.
004 - Descontos financeiros concedidos
Desçqntos Financeiros çoncedidosjonpreende o valor da vanaçao patrimonial diminutiva com desçonto fin4cçiros concedidos a çlientes por pagamentos antecipados 1e
dupilcatas e outros titulos. Mao se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da
receita.
005 - Outras vrições a;rimçnjaisdiminytivas - finançeiras
Outras Variaçoes Pa rimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, nao abrangidas nos gruponnjro.

A5

ASSARÉ DE TODOS

S

T000S

EXERÇ(IQ 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSA8É
ANEXO XII - TRANSFERENCIAS E DEIEGAÇOES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

NOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Transferncjas,e delegações concedias
Transternqas intragovernamentals
Transterçncias
, inerqçvenmentas
Transferçnc as a lnst]tuiçges priv3das
Trans erncas a insttuçoesm]tigovernamentais
Trans erçncias a consorçios publicas
Trans erencias ao,efleriQr
Execuçao orç metaçia delegada de entes
Outras trans erencias e delegaçoes concedidas

OQ1
002
003
004
005
006
007
008

Total de transferências e delegações concedidas

EXERCÍCIO ATUAL

PAGINA: 00Q1
valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

14.95.809,45
4,626.59952
30.31000
000
0,00
0,00
0,00
0,00

15.916873,33
4.277.14403
29.86600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.552718,97

20.223.883,36

FONTE: SISTEMA Aspec Informáiça UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Asar- DATA DA EMISSÃO:22/01/20?0 - HORA DA EMISSÃO:09:16:55
*As notas explicativas da AdmlnistraÇao
sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.
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GOVERNO MVNICIPAL DE ASSA É
ANEXO XII - TRANSFER NCIAS E DELEGAÇ ES CONCEDIDAS
EM 31/12/2019

Quadro Anexo XII - Trasferéncias e Delçgações concedidas
001 - TraflsfreQcias intraqovernamentis
Transterenclas Intra Õvernameitais compreende as variações 4
de bens e valores, reterentes as transações intragovernamentais.

PÁGINA: 00Q1
valores em Reais

diminutivas decorrentes das transferencias financeiras relativas a execuçao orçamentaria, e

002 - Traasfyécias intergovernamentlis
.
..
Traostrencias Inzer Govçrnaeqtais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferencias a Uniao, estados, distrito federal, murncipios,
inclusiye s ntidaes yinçuiadas, de bens e/ou valores.
.
.
003 - Trastre0cias a intiuçoes privadas
Trastçrençias a Instituiçoes Privadas compreende as vari açoes patrimoniais diminutivas decorrentes das transferencias financeiras a instituições privadas,
inclusive de bens e valores.
004 - Trasfçrêcias a intiujções multjgovernamentas
Tr3n$terencias a nstituiçoqs Multi qoverami tais _ compçende
multigovernamentais, da quais o ente transteridor nao participe.

as

variações

patrimoniais

diminutivas

decorrentes

das

transferencias a instituições

005 - Trasfrêcias a coosóccios pú Ucos
Trans erncias a ÇoQsorcios Pub icos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferencias a consorcios publicos, dos quais o ente
trans eridor participe.
006 - Trasfçrêcias ao extçrior
*
Transter?ncias o Efleçiçr compreende as variçoes patrimoniais diminutivas decorrentes de transferencias a organismos e fundos internacionais, de governos
estrangeiros e instituições privadas com ousem tins lucrativos no exterior.
.
.
.
007 - Execução orçametria deleqada de entes
çxcuçao orçaentaria çlegada a Entes cqmpreende as yariçoes patmoniai ,dimigutivas ecçrren1ede transferenci4 d recursos financeirp deçorrenes,de
delegçao ou descentralizaçao aos Entes (uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios) ou Consorcios Publicos para execuçao de ações de responsabilidade exclusiva
do delegante.
008 - Outras transfrêQcias e dlegações concedidas
___nã o
Outras Transferencias e oelegaçoes concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedi as
compreendidas nas contas anteriores

ASSARÉ DE TODOS
TODOS

EXERCIdO 2019
Consol1dado

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇaO DE PASSIVOS
EM : 31/12/ 2019

NOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Desvalorização e perda de Itivos eincorporação de passivos
Redqçaa a va Qr reçuperavel e ajuste para perdas
Perdas com a ieçaçao
Perdas Involuntarias
Incqrporaçao e passiyos
Desincorpora*de ativos

001
002
003
004
005

Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00
0,00
1,213,541,98
90 .236,65
0,00

0,00
UDO
1.926,00
571813,80
1.021617,88

1303.778,63

1.595.157,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Iqformáiça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municip1 de Asr - DATA DA EMISSÂO:22/O1/20?O - MORA DA EMISSÃO:O9:16:43
*As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contaeis,
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ASSARÉ DE TODOS
TODOS

EXERÇJÇIO 2019
ConsoIidaq
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇãO DE PASSIVOS
EM : 31112/2019

PAGINA: OOQ1
valores em Reais

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos
001 - Redçaoa valor çecuperayel e ajuste para perdas
.
Reayaliaçao, Reduçao a Valor Recuperavel e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliaçao, reduçao a valor recuperavel
e ajuste para perdas.
002 - Perdascom alienação
Perdas com Alienaço compreende a perda com alienaçao de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contabil, de maneira que a
diferença compreende a perda.
003 - Perdas Inyoluotrias
$
Perdas Involuntarias compreendem o desfazimento físico involuntário
i
do bem, como o que resulta de sinistros como incendio e inundações.
$
004 - Incorporção de passivos
ncorporaç4o de Passivos compreende a contrapartida de incorporaçao de passivo, como nos casos de extinçao e fusao de entidades ou de restos a pagar com prescrição
interrompida.
005 - Dçsincorporção de ativos
Desincorporaçao de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob con
ro, >a
entidade.

s
ASSARÉ DE TODOS

Uos
GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XIV - TRIBUTÁRI
AS
EM 31/1212019

EXER VIO 2019
consolidado
(

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTAS

Tributárias
impostçs, taxas e contribuições de melhoria
contnbuiçoes

001
a02

PÁGINA: 001
valores em Reais

EXERCtCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00
594.643,39

0,00
249.67997

Total de tributárias
FONTE: SISTEMA; Asec Iqformáiça - UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municipal de Asr - DATA DA EMISSÁO:22/0112020 - HORA DA EMIS5Â0:09:16:29
t AS notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes conta
beis.
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PREFEITO

1
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ASSARÉ DE TODOS

EXERÇÇIO 2019
Consolidaq
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XIV TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2019
-

PÁGINA: 00Q1
Valores em Reais

Quadro : Anexo XIV - Tributárias,
001 - impostos taxas e coQtrbiçoes de mlhoçia
Imposto, Taxas, contribuiçoe, de Melhoria compreendem a variaçoe patrioniais diminutivas relativas as, obrigaççes relativas as pres;açoes peçunirias
compulsorias, em moeda ou cyjo, valor ne possa se exprimir, que Ú0 constitua sançao de ato ilicito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada,
Como: impostos, taxas e contribuiçoes de me bona.
002 - Conriuições
cqntqbuiçoes compreende a variações,ptrimonais diminuUvas com contribuiçes socia, conmicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estada,,
distrito rederal e municípios) no dominio economico e de interesse da categoria de prJissionais.

ASSARÉ DE TODOS

AU
EXERÇtUO 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2019

NOTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Custo das mercadoriase produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos as erçadorias vçdidas
Custos dos prodytos vendidos
Custos dos serviços prestados
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados 1

001
002
003

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

O,Ç
O,UU
0,00

0,00
0,00
0100

0,00

0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informáiça UNIDADE RESPON$ÁVEL: prefeitura Municipl de Asr - DATA DA EMISSÃO:21/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:16:16
*As notas explicativas da Administraçao
«
sao parte integrante das deonstraçoes contabeis,
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PREFEITO
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PAGINA: OO1
valores em Reais

ASSARÉ DE TODOS
TWW

EXERÇÇIO 2019
ConsoIidaç
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/11/2019

PAGINA: OOÇ2
Valores em Reais

Quadro : Anexo XV custo das mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
001 - custos das" merçadQrias venidas
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados as mercadorias, sendo registradas apenas no
momento da venda destas!
002 - custos dos produtos veridos
custos dos Produtoss Vendidos compreende as variações
venda destes.

diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da

003 - Custos dos serviços prestados
Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da
prestação destes.

ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNIÇIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 1112/2019

EXERÇIO 2019
consolidado
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTAS

Outras variações patrimoniais diminutivas
Prem açqes
Resu tdo negativode participaçoes
operaçqes da autoridade monetaria
Incentivos
Subvçnçoes,economicas
Partiçipçges e contçiuiçoes
cçnstituiçaode.provisoçs
Diversas variaçoes patrimoniais diminutivas

001
002
003
004
005
006
007

Total de outras variações patrimoniais diminutivas

EXERCICIO ATUAL

ExERctcIo ANTERIOR

21,20522
0,00
0,00
459.977,19
0,00
0,00
0,00
0,00

89000
0,00
0,00
382525,90
0,00
0,00
0,00
3.852,17

481.182,41

387.278,07

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática . UNIDADE RESPON$ÁVEL: Prefeitura Municip1 do Asar - DATA DA EMISSÃO:22/O1/202O
A5 notas explicativas da Adninistraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.
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ASSARÉ DE TODOS
TODM

EXERÇÇIO 2019
Consolidaç
Motas Explicativas

GOVERNO MUMIÇIPAL DE ASSARÉ
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM 31/12/2019

PÁGINA: OÜ?
valores em Reais

Quadro : Anexç XI - Outras variações Patrimoniais Diminutivas
001 - Prçmiçoes
.
*,
.
Premi4çoé5 cgmpreemde as aquisições de premios, condecorações, medalhas, trofeus, etc,, bem como com o pagamento de premios em pecunia, inclusive decorrentes de
sorteios iotericos
002 - ReulUdo neqflivo de pariçipações
_
ReyItdo Negativo de articipaçoes compreende a apropriaçao do resultado negativo de participações, oriundo de prejuizos apurados nas empresas controladas e
coligadas, dentre outros.
003 - incentivos
Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos a educaçao, a ciencia e a cultura
004 - subvenções ecçnmicas
. .
Suvençoes Eçoomiçs compreende a ti
patrimonial ,diminutiv com o pagamnto de syençges econoicas, a qalqyertitulo, autorizadas em leis espeçificas,
tais como: ajuda financeira a entidads • privad co! fins lucrativos; concessaodç omificaçoes a pr od utores, dibuiore
istr
e, vendedores; cobertura, direta ou
indireta, de parcela e encargos e emprçsimos e financiamentos e dos custçs e aquisiçao, de produçao, de escoamento, de distribuiçao, de venda e de manutençao de
bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com caracteristicas semelhantes.
005 - Paçtjcipções e conriujçôes
Participações e conribuiços compreende as participaç e, e terceiros no lucros 1 ,nao relativaao nvestimento
dos aciooistas, tais cçmo; particigaçoes de
i
debçntre, empregafl, ministradores e partes beneficiarias, mesmo na forma de instrumentos tinanceiros, alen da contnbuiçao a instituiçoes ou fundos de
assistecq ou previdência de empregados.
006 - contiuçao de prqvisoes
..
.
çontiuiço de Proyisoes registra, a comstitgç4o de prçvisoes, en;endid çomo os passivos de vencimento ou montante incertos. Mao se confundem com os passivos
derivados de apropriaçao por competencia, como terias e decimo - terceiro salario.
007 -Diversas variações pa;rimçnjais,dminytivas
Diversas variações Patrimomiais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas mao classificadas em itens especificos.

