
Camara Municipal de Caninde 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Consolidado 

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida 

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 

Outros Encargos da Dívida 

Total dos Juros e Encargos da Dívida 

VALOR ASS 

Sistema GESTOR- Módulo: Balanço Contábil 

Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

DCASP (Art. 1°, 111 da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) 

FRANCIS 

Exercício 
Atual 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

Exercício 
Anterior 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Camara Municipal de Caninde 

Demonstração dos Fluxos de CuiXé:.l 

Consolidado 

Exercício: 201 8 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

DCASP (Art. 1°, 111 dé:l Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) 

Notas Explicativas 

Nota 1- Asp-ectos Gerais . 

. A Demonstração dos Ffuxos de Carxa (DFC} aprese'nta as e.ntradas e saídas de caixa dasstficadas e.m fluxosoperadonal, de investrmento e ele fi:nandamento. 

Ftuxo de Caixa das .Atividades Operacionais 
• lnwessos das Operações 
Compreendem as receitas relativas és atividades operacionais [fquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. 
• Desembolsos das Operações 
Compreendem as despesas relativas às atMdades operadonars, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a 
drvida e as transferências concedidas. 

Fluxo de Ca~xa das Atividades de lnvestímelito 
• Ingressos de investimento 
Conipreendem as receitas referentes à alíenação de ativos não circulantes € de amortização de emprêstimos e fínanciam.entos concedidos. 
,. Desembotsas ele Investimento · 
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não drcutantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. 

fluxo de CaiXa-das Ativtdades d~ Financiamento 
. -

,,. Ingressas de Ftnandamento 
Compreendem as obtenções de empréstimosi financiamentos e den1ais operaçõe.s de crédito, tndusive o refinanciamento da divida. Compreendem tambérn a integraHzaçao 
do caprtat soda! de empresas dependentes. 

DFCé etabor:ada utilizando-se contas da dasse 6 {Controles da Execução do Planejamento e Orçamento}, com filtros pelas naturezas orçamentárras de receitas .e de despesas. 
Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçament:ária que eventua!mente tramrtar peta conta Carxa e 
Equi:vaJentes .de Caixa. 

DFC é etalborada pelo método direto e evidencia as moví:mentações ocorridas na conta Calxa e Equivalientes de Calxa, segregados nos nuxos das operações, dos investimentos 
e dos financiamentos. 

A soma dos três flUxos deverá corresponder à diferença entre a salda de Caixa e Equtvalentes dt: Caixa da e.xerddo ern relação ao saldo de Caíxa e Equrvafentes de Caixa do 
exerddo anterior. 
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Camara Municipal de Caninde 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Consolidado 

Exercício: 2018 

------------------------------'N-=-o=-t=a:..::s-=Explicativas 

Nota'l - Geração lfguida de Caixa e Eguiva lente de Caixa: 

Fl::n~-~-q .de ·Cu'i.xa 'Lí•:J~'t.iclo clQa At:i~·:iclo ·dC:::~ ·op·~:-= · ::ce; c.i.io:n.ni:J ..••. :· 
- Flu~o ele Caix.:: Liquido daB Acividacles cú:: · Investimento .. : 
- Flu~o ele Caixa Liquido elas At.ivic!a.c!es de Financi.amento . : 

T'OTAL .: 
Caixa e Equivalente de C:ai>~a Inicial ... ... ............. : 

- Caixa e Eqni va:l.erite de Caixa Fina.l . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

VALOR A . CONTAB. S/S 

Sistema GESTOR- Módulo: Balanço Contábil 

n:;;· 
R$ 
R$ 
RS 
iR$ 
R$ 

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

DCASP (Art. 1°,111 da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) 

59 . 239,58 
-59 . 475,00 

0,00 
- 235 , 42 

464,19 
228 , 77 
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