
  
                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA                                                    
                                                  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0001
 Câmara Municipal de Pacatuba                                                                                                                                          Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       | NOTA |    EXERCÍCIO      |     EXERCÍCIO      |
                                                                       |      |      ATUAL        |     ANTERIOR       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingressos                                                              |     |       6.872.196,12 |       6.440.090,13 |
   Receitas derivadas e originárias                                    | 001 |               0,00 |               0,00 |
   Transferências correntes recebidas                                  | 002 |       5.925.002,73 |               0,00 |
   Outros ingressos operacionais                                       | 003 |         947.193,39 |       6.440.090,13 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desembolsos                                                            |     |       6.883.744,18 |       6.406.983,74 |
   Pessoal e demais despesas                                           | 004 |       5.936.550,79 |       5.554.890,55 |
   Juros e encargos da dívida                                          | 005 |               0,00 |               0,00 |
   Transferências concedidas                                           | 006 |               0,00 |               0,00 |
   Outros desembolsos operacionais                                     | 007 |         947.193,39 |         852.093,19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)                 |     |         -11.548,06 |          33.106,39 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                                                                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingressos                                                              |     |               0,00 |               0,00 |
   Alienação de bens                                                   | 008 |               0,00 |               0,00 |
   Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 009 |               0,00 |               0,00 |
   Outros ingressos de investimentos                                   | 010 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desembolsos                                                            |     |          25.640,10 |           1.300,00 |
   Aquisição de ativo não circulante                                   | 011 |          25.640,10 |           1.300,00 |
   Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 012 |               0,00 |               0,00 |
   Outros desembolsos de investimentos                                 | 013 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)             |     |         -25.640,10 |          -1.300,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingressos                                                              |     |               0,00 |               0,00 |
   Operações de crédito                                                | 015 |               0,00 |               0,00 |
   Integralização do capital social de empresas dependentes            | 016 |               0,00 |               0,00 |
   Transferências de capital recebidas                                 | 017 |               0,00 |               0,00 |
   Outros ingressos de financiamentos                                  | 018 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desembolsos                                                            |     |               0,00 |               0,00 |
   Amortização/Refinanciamento da dívida                               | 019 |               0,00 |               0,00 |
   Outros desembolsos de financiamentos                                | 020 |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)           |     |               0,00 |               0,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)             | 021 |         -37.188,16 |          31.806,39 |
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                   | 022 |          37.188,16 |           5.381,77 |
Caixa e Equivalente de Caixa Final                                     | 023 |               0,00 |          37.188,16 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pacatuba
        DATA DA EMISSÃO: 03/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:13:11
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA                                                    
                                                  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0002
 Câmara Municipal de Pacatuba                                                                                                                                          Valores em Reais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       | NOTA |    EXERCÍCIO      |     EXERCÍCIO      |
                                                                       |      |      ATUAL        |     ANTERIOR       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

 
 
 
                          ---------------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------------                            
                             FRANCISCO IRANILDO SA DE CASTRO             R NONATO JALES FORTE - ME                                  
                                        PRESIDENTE                             CRC 001941/O-9                                       



                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA                                                    
                                                  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0003
 Câmara Municipal de Pacatuba                                                                                                                                          Valores em Reais
Notas Explicativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
    001 - Receitas derivadas e originárias
        Receitas derivadas e  originárias  são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita
        patrimonial, receita agropecuária,    receita    industrial,   receita   de   serviços,   remunerações   das
        disponibilidades e outras receitas.                                                                         
    002 - Transferências correntes recebidas
        Transferências correntes recebidas    são    os    ingressos    das    transferências   intergovernamentais,
        intragovernamentais e outras transferências correntes.                                                      
                                                                                                                    
    003 - Outros ingressos operacionais
        Outros ingressos operacionais.                                                                              
    004 - Pessoal e demais despesas
        Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e                        
        pensionistas, relativas a  mandatos  eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
        Poder, com quaisquer  espécies  remuneratórias,  tais  como  vencimentos  e  vantagens,  fixas  e variáveis,
        subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras
        e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
        entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.        
    005 - Juros e encargos da dívida
        Juros e encargos  da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito
        internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.                                     
                                                                                                                    
    006 - Transferências concedidas
        Transferências concedidas são   os  desembolsos  com  transferências  inter  governamentais,  transferências
        intragovernamentais, transferências a   instituições   multigovernamentais,  transferências  a  instituições
        privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a                                                       
        convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.                                  
    007 - Outros desembolsos operacionais
        Outros desembolsos operacionais.                                                                            
 
 Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
    008 - Alienação de bens
        Alienação de bens  são  ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita
        proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.                          
    009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
        Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização
        de financiamentos ou  empréstimos  concedidos  pelo  ente  público  em títulos e contratos. Na classificação
        orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e
        representam o retorno  de  recursos  anteriormente  emprestados  pelo poder público. Embora a amortização de
        empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses
        empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".                
                                                                                                                    
                                                                                                                    
    010 - Outros ingressos de investimentos
        Outros ingressos de investimentos.                                                                          
    011 - Aquisição de ativo não circulante
        Aquisição de ativo  não  circulante  são  os  desembolsos  com  Obras e Instalações, Equipamentos e Material
        Permanente, Aquisição de  Imóveis,  Aquisição  de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de
        Capital já integralizado  e  Constituição  ou  Aumento  de Capital de Empresas dos investimentos e inversões
        financeiras.                                                                                                
                                                                                                                    
    012 - Concessão de empréstimos e financiamentos
        Concessão de empréstimos  e  financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos
        das inversões financeiras                                                                                   



                                                   GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA                                                    
                                                  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
 EXERCÍCIO 2018                                                          EM : 31/12/2018                                                                                                                                                                                   PÁGINA: 0004
 Câmara Municipal de Pacatuba                                                                                                                                          Valores em Reais
Notas Explicativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    013 - Outros desembolsos de investimentos
        Outros desembolsos de investimentos.                                                                        
 
 Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
    015 - Operações de crédito
        Operações de crédito  são  os  ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos
        junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.                                               
    016 - Integralização do capital social de empresas dependentes
        Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital
        social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.                                            
                                                                                                                    
    017 - Transferências de capital recebidas
        Transferências de capital  recebidas  de  atividades  de financiamento são os ingressos de transferências da
        União, dos Estados,  dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições
        Públicas.                                                                                                   
                                                                                                                    
    018 - Outros ingressos de financiamentos
        Outros ingressos de financiamentos.                                                                         
    019 - Amortização/Refinanciamento da dívida
        Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização
        monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.                         
    020 - Outros desembolsos de financiamentos
        Outros desembolsos de financiamentos.                                                                       
 
 Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
    021 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
        Geração Líquida de  Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos
        e de financiamento do período.                                                                              
    022 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
        Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como
        equivalentes, que representam  recursos  com  livre  movimentação para aplicação nas operações da entidade e
        para os quais não haja restrições para uso imediato.                                                        
                                                                                                                    
    023 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
        Caixa e Equivalentes  de  caixa  final  compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como
        equivalentes, que representam  recursos  com  livre  movimentação para aplicação nas operações da entidade e
        para os quais não haja restrições para uso imediato.                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                    


