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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

3. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
3.5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa
3.5.1 - Conceito
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de
investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.
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 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.
Em função da adoção do princípio da unidade de caixa, a geração líquida de caixa e equivalente de caixa da DFC corresponde ao
resultado financeiro apurado no BF. Em 31 de Dezembro de 2021, a geração líquida de caixa, foi na ordem R$ 1.781.531,48 (um milhão,
setecentos oitenta e um mil, quinhentos e trinta e um reais, quarenta e oito centavos).
Já na elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do
Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e
despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária
que eventualmente transita pela conta caixa e equivalentes de caixa.
3.5.2 – Notas Explicativas
Nota 15 - Receita Tributária
Durante o exercício de 2021, foram registados receita na natureza de emolumentos e custas extrajudiciais, na fonte de recurso
0234, totalizando o valor de R$ 4.698.762,25 (quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais, vinte e cinco
centavos).
Nota 16 - Remuneração Disponibilidade
Compõe-se o valor de R$ 417.167,26 (quatrocentos e dezessete mil, cento e sessenta e sete reais, vinte e seis centavos) são
decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras do período de janeiro a dezembro de 2021 da conta bancária cadastrada e vinculada no
CNPJ do FUMORPGE, registrado na fonte de recurso 0234.
Nota 17 – Caixa e equivalentes de caixa final
Nesse exercício de 2021 o caixa e equivalente de caixa apresenta o saldo final de R$ 17.270.540,47 (dezessete milhões, duzentos
e setenta mil, quinhentos e quarenta reais, quarenta e sete centavos), refere-se receita de emolumentos e custas extrajudiciais, alienação de
bens e receita de aplicações financeiras. O recurso financeiro é controlado pela conta de denominação “D” no SIAFEM, em virtude de está
vinculada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ do FUMORPGE.
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