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4

- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas
em: Fluxo Operacional, de Investimento e de Financiamento e foi elaborada de acordo com a ICP 08,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.
A DFC é elaborada utilizando-se as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e
subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas contábeis e filtros necessários para
marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e
Equivalentes de Caixa.
A DFC é 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.
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de
Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.
Os campos “Outros Ingressos” e “Outros Desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de
investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente
adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento,
mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos
extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de
investimentos temporários.
Foi adotado o modelo analítico para o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, dispensando dessa
forma os quadros anexos, uma vez que todos os grupos estão detalhados no nível requerido nos
referidos destes.
Os valores mais expressivos na DFC do exercício de 2016, estão dispostos nas seguintes rubricas:

a) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em
2016 apresenta um resultado positivo de R$ 379.161.262,47, sendo:
•

Ingressos das Operações - Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais
líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Estes representam R$
5.110.094.242,96, tendo maior expressividade nas Receitas Derivadas e Originárias.

•

Desembolsos das Operações - Compreendem as despesas relativas às atividades
operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a
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dívida e as transferências concedidas. Os desembolsos somam o montante de R$
4.730.932.980,49, este último composto principalmente pelas despesas com pessoal, que
representam 70% (setenta por cento) do subgrupo.

b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento em 2016 encontra-se negativo em R$
467.588.562,99,
•

Ingressos de Investimento - Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não
circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os ingressos de
investimentos de maiores relevâncias consistem nas movimentações a crédito em
aplicações em Fundos de Investimentos Previdenciários, no valor de R$ 1.085.462.866,68.

•

Desembolsos de Investimento - Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos
não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os desembolsos de
investimentos de maiores relevâncias consistem nas movimentações a débito em aplicações
em Fundos de Investimentos Previdenciários, no valor de R$ 853.156.876,25.

c) Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos
O Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento em 2016 apresenta um resultado de R$
49.729.615,38.
•

Ingressos de Financiamento - Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos
e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem
também a integralização do capital social de empresas dependente. Os ingressos foram na
ordem de R$ 113.850.719,53, representados principalmente pelas Transferências de Capital
Recebidas para execução de convênios junto com a União e o Estado de Pernambuco, no
valor de R$ 74.224.952,65, o que significa 65% (sessenta e cinco por cento) do montante
dos ingressos de financiamentos.

•

Desembolsos de Financiamento - Compreendem as despesas com amortização e
refinanciamento da dívida. No exercício de 2016, apresentou valor de R$ 64.121.104,15,
representado pelo pagamento do principal da dívida contratual.
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•

Caixa e Equivalente de Caixa - Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários
disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada
que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. No exercício de 2016
apresentou os seguintes resultados:
Caixa e Equivalente de Caixa Final ............. R$ 267.089.688,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial ........... R$ 305.787.374,07

•

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Compreende a soma dos três fluxos e
deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício
em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. No exercício de
2016 apresentou resultado negativo de R$ 38.697.685,14

Na DFC consolidada as movimentações intraorçamentária foram excluídas, conforme
detalhamento abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - EXCLUSÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
INGRESSOS
4.5.1.1.2.00.00 - Trans f. Receb. pa ra Execuçã o Orça mentári a

Exercíci o Atual
2016

Exercíci o Anteri or
2015

3.176.433.441,24

3.476.932.095,11

4.5.1.2.2.00.00 - Trans f. Receb. Independente de Execuçã o Orçamentári a

79.581.835,75

281.448.704,31

4.5.1.3.2.00.00 - Trans f. Receb. pa ra Cobertura de Défi cit Atua ri a l do RPPS

273.613.183,28

251.531.249,56

3.529.628.460,27

4.009.912.048,98

TOTAL

DESEMBOLSOS
3.5.1.1.2.00.00 - Trans f. Conced. pa ra Execuçã o Orça mentá ria

Exercíci o Atual
2016

Exercíci o Anteri or
2015

3.176.433.441,24

3.476.932.095,11

3.5.1.2.2.00.00 - Trans f. Conced. Independente de Execuçã o Orça mentá ria

79.581.835,75

281.448.704,31

3.5.1.3.2.00.00 - Trans f. Conced. pa ra Cobertura de Défi ci t Atuari a l do RPPS

273.613.183,28

251.531.249,56

3.529.628.460,27

4.009.912.048,98

TOTAL
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