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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UF: Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 17/01/2020 13:19:35

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota

Ingressos 582.483,07 603.356,70

     Transferências correntes e recebidas 581.762,00 603.185,102FC

     Outros ingressos operacionais 721,07 171,60

Desembolsos 634.588,35 538.033,46

     Pessoal e demais despesas 454.956,68 448.150,613FC

     Transferências concedidas 79.679,28 4.861,442FC

     Outros desembolsos operacionais 99.952,39 85.021,41

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (52.105,28) 65.323,24

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota

Desembolsos 14.438,00 1.089,00

     Aquisição de ativo não circulante 14.438,00 1.089,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (14.438,00) (1.089,00)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Nota

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (66.543,28) 64.234,24

     Caixa e Equivalente de caixa inicial 66.558,13 2.323,89

     Caixa e Equivalente de caixa final 14,85 66.558,13

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

     Intragovernamentais 581.762,00 603.185,10

Total das transferências recebidas 581.762,00 603.185,10

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

     Intragovernamentais 79.679,28 4.861,44

Total das transferências concedidas 79.679,28 4.861,44

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

     Legislativa 454.956,68 448.150,61

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 454.956,68 448.150,61

                                                  _______________________     _______________________
                                                  Ubiraja Falcão da Rocha          Idmara Manfio
                                                        Presidente               Contador 89392/RS

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
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Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa: 

 
 Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as 
movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das 
operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos 
intraorçamentários.  O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa 
e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço 
Financeiro. 
 
Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:   os ingressos compreendem as receitas 
relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.  
Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-
se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.  
Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo negativo de R$ 52.105,28. 
O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos 
desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, 
elaborados conforme a 7ª edição do MCASP. 
 
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de 
capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.  Os 
desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, 
instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos 
representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de 
empréstimos e financiamentos. No exercício de 2019, os ingressos e desembolsos das atividades de 
financiamento geraram um fluxo negativo de R$ 14.438,00. 
 
Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de 
empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, 
bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.  
Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.  A Câmara de 
Vereadores não possui este fluxo.  
 
Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam 
recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e 
Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios 
anteriores no caixa e equivalente de caixa. 

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2019. 

 

 

         Ubirajá Falcão da Rocha                                                            Idmara Manfio                                                                                 
Presidente Câmara de Vereadores                                               Contador CRC 89.392                                                 

   


