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0 Balanco Financeiro a elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Piablico (PCASP): 

■ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos 

extraorcamentarios, bem como para o saldo em especie do exercicio anterior e o 

saldo em especie a transferir para o exercicio seguinte; 

■ Classes 4 (variacoes patrimoniais aumentativas) e 3 (variacoes patrimoniais 

diminutivas) para as transferencias financeiras recebidas e concedidas, 

respectivamente; 

■ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercicio, conforme 

paragrafo unico do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1964; e 

■ Classe 6 para o preenchimento das informaceies de execucao da receita e despesa 

orcamentaria. 

Conforme as regras do MCASP, as informaceies sao apresentadas por fonte/destinacao de 

recursos, segregando ern destinacOes ordinarias e vinculadas. 

0 detalhamento das vinculacOes e feito de acordo corn as principais areas de atuacao do 

setor pablico. 

As receitas orcamentarias sao apresentadas liquidas das deducoes. 

NOTA 6 - DEMONSTRAcA0 DAS VAR1AcOES PATRIMONIAIS 

A Demonstracao das VariacOes Patrimoniais (DVP) e elaborada utilizando-se as classes 3 

(variaceies patrimoniais diminutivas) e 4 (variacOes patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim 

de demonstrar as variacoes quantitativas ocorridas no patrimonio da entidade ou do ente. 
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,7-!i•,?1:2-5111.7SZ: 
0 resultado patrimonial do perIodo e apurado pelo confronto entre as variaVies 

patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. 0 valor apurado comp& o saldo 

patrimonial do Balanco Patrimonial (BP) do exercicio. 

NOTA 7 — RALANc0 PATRIMONIAL 

0 Balanco Patrimonial é composto por: 

■ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanco 

Patrimonial e elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e 

patrimonio liquido) do PCASP. 

■ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos 

financeiros e permanentes e o saldo patrimonial sAo apresentados pelos seus 

valores totais. 

■ Quadro das Contas de Compensacao: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles 

credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor PUblico (PCASP). 

■ Quadro do Superavit / Deficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da 

conta 8.2.1.1.1.00.00 — Disponibilidade por Destinacao de Recurso, segregado por 

Fonte / Destinacao de Recurso. 

No exercicio financeiro de 2015, foram anulados empenhos nao processados, nao tendo 

havido anulacao de empenho processado. 

Foram cancelados empenhos no valor de R$1.040.297,79 no decorrer do exercicio de 

2015, sendo que nenhum cancelamento diz respeito a despesa processada, conforme 

documentacao anexada ao balanco. 

4-S.4 
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NOTA 8 - DEI•IONSTRAcA0 DOS FLUXOS DE CATXA---  

Demonstracao dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saidas de caixa 

classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. 

A Demonstracao dos Fluxos de Caixa e elaborada utilizando-se contas da classe 6 

(Controles da Execucao do Planejamento e Orcamento), corn filtros pelas naturezas 

orcamentarias de receitas e de despesas, bem como funcoes e subfuncOes. Tambem faz uso, 

quando necessario, de outras contas e filtros necessarios para marcar a movimentacao 

extraorcamentaria que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. 

A Demonstracao dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo metodo direto e evidencia as 

movimentacCies ocor•idas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das 

operacOes, dos investimentos e dos financiamentos. 

A soma dos tres fluxos devera corresponder a diferenca entre o saldo de Caixa e 

Equivalentes de Caixa do exercicio em relacdo ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do 

exercicio anterior. 

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo 

de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situacOes nao previstas, cabendo a 

cada ente adapta-los conforme suss necessidades. Geralmente, sao valores que nao transitam 

pelo orcamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos 

e pagamentos extraorcamentarios; transferencias financeiras entre organs do mesmo ente, 

aplicacoes e resgates de investimentos temporarios. 
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NOTA 09 — ATIVOS 	IAADOS E INTANGIVEIS ORt'IDOS A TITULO 

GRATUITO 

Durante o exercicio de 2015 nao foram obtidos ativos intangiveis ou a titulo gratuito. 

Uruoca-CE, 31 de dezembro de 2015 
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