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INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

  Ingressos   25.811.432,89   23.498.158,41

    Receitas derivadas e originárias    2.964.556,74    2.547.999,42

    Transferências correntes recebidas   18.808.351,79   20.950.158,99

    Outros ingressos operacionais    4.038.524,36               0,00

  Desembolsos   23.596.355,80   21.454.890,20

    Pessoal e demais despesas   19.545.654,25   18.808.759,52

    Juros e encargos da dívida       11.054,48               0,00

    Transferências concedidas    1.555.524,78    1.286.843,27

    Outros desembolsos operacionais    2.484.122,29    1.359.287,41

  Fluxo de caixa  líquido das atividades operacionais (I)    2.215.077,09    2.043.268,21

  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

  Ingressos      159.056,69      139.789,98

    Alienação de bens      159.056,69      134.504,70

    Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               0,00        5.285,28

    Outros ingressos de investimentos               0,00               0,00

  Desembolsos    3.617.778,83      654.217,30

    Aquisição de ativo não circulante    3.617.778,83      490.543,88

    Concessão de empréstimos e financiamentos               0,00               0,00

    Outros desembolsos de investimentos               0,00      163.673,42

  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   -3.458.722,14     -514.427,32

  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

  Ingressos    2.822.295,02      313.298,13

    Operações de crédito    1.750.000,00               0,00

    Integralização do capital social de empresas dependentes               0,00               0,00

    Transferências de capital recebidas    1.072.295,02      313.298,13

    Outros ingressos  de financiamentos               0,00               0,00

  Desembolsos               0,00               0,00

    Amortização / Refinanciamento da dívida               0,00               0,00

    Outros desembolsos de financiamentos               0,00               0,00

  Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)    2.822.295,02      313.298,13

  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )    1.578.649,97    1.842.139,02

    Caixa e Equivalentes de caixa inicial    5.287.109,07    3.444.970,05

    Caixa e Equivalente de caixa final    6.865.759,04    5.287.109,07

Nota Explicativa: 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 positivo de R$ 2.215.077,09. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do
MCASP.
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundas 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 o resultado foi negativo no montante de R$
(3.458.722,14). 
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.  O resultado desse fluxo
foi positivo de R$ 2.822.295,02.
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, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações
financeiras do RPPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL
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INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS    2.964.556,74    2.547.999,42

    Receita Tributária    2.583.595,80    2.251.198,86

    Receita de Contribuições      203.054,38      167.979,48

    Receita Patrimonial      141.641,33      104.619,69

    Receita Agropecuária               0,00               0,00

    Receita Industrial               0,00               0,00

    Receita de Serviços           11,48           21,73

    Remuneração das Disponibilidades        2.414,38        2.461,75

    Outras Receitas Derivadas e Originárias       33.839,37       21.717,91

  Total das Receitas Derivadas e Originárias    2.964.556,74    2.547.999,42

Nota Explicativa: 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 positivo de R$ 2.215.077,09. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do
MCASP.
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundas 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 o resultado foi negativo no montante de R$
(3.458.722,14). 
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.  O resultado desse fluxo
foi positivo de R$ 2.822.295,02.
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, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações
financeiras do RPPS.
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CAPIVARI DO SUL - RS
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INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

  Intergovernamentais   15.829.137,02   14.742.173,82

    da União    9.287.820,06    8.549.130,65

    de Estados e Distrito Federal    6.541.316,96    6.193.043,17

    de Munícipios               0,00               0,00

  Intragovernamentais               0,00               0,00

  Outras transferências correntes recebidas    2.979.214,77    6.207.985,17

  Outros ingressos operacionais               0,00               0,00

  Total das Transferências Correntes Recebidas   18.808.351,79   20.950.158,99

  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

  Intergovernamentais       12.487,70               0,00

    a União       12.487,70               0,00

    a Estados e Distrito Federal               0,00               0,00

    a Munícipios               0,00               0,00

  Intragovernamentais               0,00               0,00

  Outras transferências concedidas    1.543.037,08    1.286.843,27

  Total das Transferências Concedidas    1.555.524,78    1.286.843,27

Nota Explicativa: 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 positivo de R$ 2.215.077,09. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do
MCASP.
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundas 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 o resultado foi negativo no montante de R$
(3.458.722,14). 
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.  O resultado desse fluxo
foi positivo de R$ 2.822.295,02.
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, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações
financeiras do RPPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
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INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  Legislativa      947.246,78      881.907,43

  Judiciária               0,00               0,00

  Essencial à Justiça               0,00               0,00

  Administração    3.837.421,45    3.521.412,15

  Defesa Nacional               0,00               0,00

  Segurança Pública       36.000,00       29.458,29

  Relações Exteriores               0,00               0,00

  Assistêncial Social      591.012,94      563.434,15

  Previdência Social               0,00               0,00

  Saúde    5.875.908,03    5.538.531,43

  Trabalho               0,00               0,00

  Educação    6.085.744,39    6.116.748,32

  Cultura      143.707,88      142.553,97

  Direitos da Cidadania               0,00               0,00

  Urbanismo    1.092.503,08    1.119.060,74

  Habitação               0,00               0,00

  Saneamento               0,00        4.473,75

  Gestão Ambiental       17.871,09       26.687,60

  Ciência e Tecnologia               0,00               0,00

  Agricultura      419.426,61      402.063,12

  Organização Agrária               0,00               0,00

  Indústria      146.970,29       31.827,32

  Comércio e Serviços        2.701,77        1.183,24

  Comunicações               0,00               0,00

  Energia               0,00               0,00

  Transporte          468,80      117.612,30

  Desporto e Lazer      126.729,07      100.472,48

  Encargos Especiais      221.942,07      211.333,23

  Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã   19.545.654,25   18.808.759,52

Nota Explicativa: 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 positivo de R$ 2.215.077,09. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do
MCASP.
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundas 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 o resultado foi negativo no montante de R$
(3.458.722,14). 
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.  O resultado desse fluxo
foi positivo de R$ 2.822.295,02.
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, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações
financeiras do RPPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL
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51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
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INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  Juros e Correção Monetária da Dívida Interna       11.054,48               0,00

  Juros e Correção Monetária da Dívida Externa               0,00               0,00

  Outros Encargos da Divida               0,00               0,00

  Total dos Juros e Encargos da Dívida       11.054,48               0,00

Nota Explicativa: 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 positivo de R$ 2.215.077,09. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do
MCASP.
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundas 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 o resultado foi negativo no montante de R$
(3.458.722,14). 
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.  O resultado desse fluxo
foi positivo de R$ 2.822.295,02.
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, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações
financeiras do RPPS.
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