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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho 
financeiro do setor público, permitindo: 
 Ter uma visão da situação das finanças públicas, possibilitando efetuar 
comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades 
(operacionais, de investimento e de financiamento), e avaliar as decisões 
de investimento e financiamento público; bem como avaliar a situação 
presente e futura do caixa da entidade, permitindo análise de liquidez;  
  Conhecer a capacidade de expansão das despesas com recursos 
próprios gerados pelas operações; e a análise imediata da disponibilidade 
e do impacto da mesma nas finanças da entidade, quando da inserção de 
nova despesa na programação;  
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 A análise imediata da disponibilidade e do impacto da mesma nas 
finanças da entidade, quando da inserção de nova despesa na 
programação; e 
 Avaliar a previsão de quando é possível contrair novas despesas sem 
que isso comprometa as finanças públicas;  
 A Demonstração dos Fluxos de Caixa é também um importante 
instrumento de avaliação da gestão pública, pois permite inferir, em nível 
macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de 
serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de que 
permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da 
entidade, de forma a prevenir insolvência futura. 
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 O Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 
relação ao resultado patrimonial é resultante da relação entre o Caixa 
Líquido Gerado nas Operações e o Resultado Patrimonial. A interpretação 
desse quociente indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional 
gerado e o resultado patrimonial do exercício. 
  
 O Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida é resultante da 
relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Total do Passivo. 
A interpretação desse quociente indica a parcela dos recursos gerados 
pela entidade para pagamento da dívida. 
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 O Quociente da Atividade Operacional é resultante da relação entre o 
Caixa Líquido Gerado das Operações e o Total da Geração Líquida de 
Caixa. A interpretação desse quociente indica a parcela da geração líquida 
de caixa pela entidade atribuída as atividades operacionais. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 As contas que formam o patrimônio líquido podem sofrer variações 
por inúmeros motivos, tais como: 
 Itens que afetam o patrimônio líquido, afetando conjuntamente o 
ativo e o passivo: 
 a) acréscimo do patrimônio líquido pelo resultado patrimonial positivo 
ou redução pelo resultado patrimonial negativo do exercício; 
 b) redução por dividendos; 
 c) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; 
 e) acréscimo por subscrição e integralização de capital; 
 f) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. 
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 Itens que somente afetam o patrimônio líquido: 
  a) aumento do capital com utilização de lucros e reservas; 
  b) compensação de Prejuízos com Reservas.  
 
 A DMPL permite, dentre outras coisas, avaliar a evolução dos itens 
que compõem o patrimônio líquido, em complemento ao Anexo de 
Metas Fiscais integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, 
previsto pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), artigo 4º, § 2o: 
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O Anexo (de Metas Fiscais) conterá, ainda: 
 [...] 
 III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três 
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com 
a alienação de ativos;” (Lei Complementar 101/2000). 
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 A evolução do patrimônio líquido é mundialmente utilizada para a 
avaliação da situação patrimonial, de maneira que o patrimônio líquido 
positivo e crescente é um bom indicador de solvência. 
 Quando de sua publicação, em 2000, a LRF também incorporou este 
conceito, devendo integrar o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO. Embora integre um anexo da LDO, a evolução do 
patrimônio líquido não é devida exclusivamente a fatores orçamentários. 
 É importante observar que a análise da evolução do patrimônio 
líquido depende da certeza de que os ativos e passivos da entidade estão 
reconhecidos, mensurados e avaliados de forma confiável. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
 Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é 
afetado tanto por fatos orçamentários quanto extraorçamentários, 
observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou 
déficit patrimonial. A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das 
Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que 
forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais 
quantitativas e qualitativas do setor público.  
 O resultado patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já 
que é o principal item que influencia na evolução do patrimônio líquido 
de um período, objeto de análise do anexo de metas fiscais integrante da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
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 O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é resultante da 
relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total 
das Variações Patrimoniais Diminutivas. A interpretação desse quociente 
indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial (superávit ou 
déficit patrimonial).  
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BALANÇO PATRIMONIAL 
 A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada 
mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se 
destacam os índices de liquidez e endividamento. É importante destacar 
que, na análise do endividamento, é necessário segregar as operações de 
crédito que podem ser refinanciadas daquelas que não podem ser 
refinanciadas. As operações de crédito que não podem ser refinanciadas 
estão integralmente sujeitas à análise dos índices que incluem o passivo 
circulante e não circulante. Já as operações de crédito refinanciáveis 
podem ser utilizadas como justificativa para um eventual índice de 
liquidez desfavorável. Seguem alguns índices:  
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 Liquidez Imediata (LI) – Disponibilidades /Passivo Circulante Indica a 
capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus 
compromissos de curto prazo contando apenas com suas 
disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.  
 
 Liquidez Corrente (LC) - Ativo Circulante/Passivo Circulante A liquidez 
corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto 
prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas 
circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, 
contas a pagar, etc.).  
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 Liquidez Seca (LS) - (Disponibilidades + Créditos a Curto Prazo) 
/Passivo Circulante Demonstra quanto a entidade poderá dispor de 
recursos circulantes, sem levar em consideração seus itens não 
monetários como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, 
para fazer face às suas obrigações de curto prazo.  
 
 Liquidez Geral (LG) – (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo 
Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante). A liquidez geral, ou 
índice de solvência geral, é uma medida de capacidade da entidade em 
honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus 
recursos realizáveis a curto e longo prazos.  
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 Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante) / 
(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante). Uma entidade é solvente 
quando está em condições de fazer frente a suas obrigações e ainda 
apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no 
futuro.  
 
 Endividamento Geral (EG) – (Passivo Circulante + Passivo Não-
Circulante) / Ativo Total Esse índice demonstra o grau de endividamento 
da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.  
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 Composição do Endividamento (CE) – Passivo Circulante / (Passivo 
Circulante + Passivo NãoCirculante). Representa a parcela de curto prazo 
sobre a composição do endividamento total. Geralmente é melhor para a 
entidade que suas dívidas sejam de longo prazo.  
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QUESTÃO: Auxiliar Contábil – Prefeitura de Icaraíma-PR – KLC – 2014 – 
Considerando os demonstrativos contábeis previstos na Lei Federal 
4.320/64, a ocorrência ou não de superávit financeiro pode ser verificado 
no(a): 
 a) Balanço Orçamentário. 
 b) Balanço Financeiro. 
 c) Balanço Patrimonial. 
 d) Demonstração de Resultado do Exercício. 
 e) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
 
 
     


