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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E LAZER
NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERI000 DE 2010312017 A 3111212017

De acordo com MCASP (7a edição) a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:
demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultant
u independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alteraçã
erificadas no patrimônio consitem nas variações quantitativas e qualitativas.
s variações quantitativas sã decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem
atrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram
omposição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativ
umentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução
orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.
Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresentase da seguinte forma:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Variações patrimoniais aumentativas - (Receitas de Impostos, taxas, contribuições, Exploração e venda de bens)

0,00

Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado

VAIML.Utb VAKIIMUNIAIb IJIMINUIIVAZi

Uso de bens, serviços e consumo depapital fixo - (despesa processadas)

1.425.268,40

e delegações concedidas

- (Baixa no Almoxarifado)

99.738,48

1

0,00

das

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado patrimonial no penado no valor de R$ -70.38663
TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAISSESSENTA E TRES CENTAVOS).

E a nota explicativa.
AMONTADA, em 22101118.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ANONTADA
DEMONSTRAÇÃO IS FLUXOS DE CAIXA
EXERCIdO 2011 PERÍODO : 01/01/2017 A 3111212011
Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer
NOTA EXERCÍCIO
ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
2.662.936 73
Receitas derivadas e originarias
5.341,46
Transferencias correntes recebidas
2.456.331,73
Outros ingressos operacioi ais
201.263,54
Desembolsos
2.524.602,95
Pessoal e demais despesas
2.219.682,54
Juros e encargos da divida
0,00
Transferências concedidas
99.738,48
Outros desembolsos operacionais
205,181 1 93
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (1)
138.333,78 1
1

1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
ingressos
Al1enç1ode bens
Amort1zçao de empréstim
os e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos
Desembolsos
Aquisição de ativo no cir i}ante
Concessao de empresnmos e rinanciamentos
Outros desembolsos de inve timentos
Fluxo de caixa liquido das at vidades de investimento (II)
,

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
Ingressos
operações de crédito
integralizaçao do capital ocial de empresas dependentes
Transferencias de capital ecebidas
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortizaçao/Refinanciament da divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa liquido das at idades de financiamento (III)

1

1

1

1

EXERCÍCIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 1

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

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

6.990,00
6.990 00

0,00
0,00

-6,990,00

0,00

0,00
0,00

1

PÁGINA: 0001
valores em Reais

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1

EAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQI VALENTE DE CAIXA (1111+111)
131.343,18
Caixa e Equivalente de Caixa icial
0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Fína1
131.343,78
FONTE: SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada
DATA DA EMISSÃO: 18104/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:19
NOTA: Neste relatorio, estio xpressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorça.entarios.
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GOVERNO MUNICIPAL DE AMORTAflA
OENONSTRACAO DOS F1IOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2M7 PERI000 01/01/2017 A 31/12/2017
Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer
NOTA

ALLTENY CARNEIRO MOURA
ORDENADOR DE DESPESAS

EXERCIdO
ATUAL

1

PÁGINA: 0092
valores em Reais
EXERCIdO
ANTERIOR

Ii & 1 ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁSII
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E LAZER
NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERIODO DE 2010312017 A 3111212017

De acordo com MCASP (7a edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a
isparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e
idades do setor público.
informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil
trumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas
essidades de liquidez.

NOTA 01 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS
O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia
mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de
caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios
investimentos e pagar seus dividendos

ssos ooeçacionais

DESEMBOLSOS

NOTA 02 - FLUXO DE CAIXADAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de
investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização'. Normalmente provocam a
diminuição do nível de caixa.
INGRESSOS

LSOS
as
ULTADOS
NOTA 03

- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio
líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS

ESEMBOLSOS

LTADOS
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NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERIODO DE 2010312017 A 3111212017

De acordo com MCASP (7a edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a
transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e
entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil
instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas
necessidades de liquidez.

NOTA 04 - APURAÇÃO DO FLJXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de
financiamento do período.

e equivalente de caixa (i+Il+lll)
opereacionais de investimentos e de nnanIamei10 do perlod

131 343 78

(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3)
Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que
representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para o&
quais não haja restrições para uso imediato.

O,OO

Caixa Final
i(3)Caxa
o somatóllo do saldo final do caixa e em bancos bern como equivalentes, que representam
recuisos COITI livre movimentação pzirz a aolicacao -ias operaçoes da cpio?de e para os quais não haja
restr ções para usõ imediato
....... ...dLL... ............................. .................................................... ........................................................

131,343 78

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado do demonstrativo no período no valor de R$
131.343,78 (CENTO E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO
CENTAVOS).

É a nota explicativa.
AMONTADA, em 22/01118.
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