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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

Ajustes 

Depreciação e Amortização 

Provisão para Riscos (contingências judiciais e outros) 

Baixa Líquida de Bens por Desafetação 

Bens Recebidos por Doações e Bonificaçães 

Variação nos Ativos e Passivos 

Créditos a Receber 

Estoque 

Valores a Apropriar 

Depósitos p/Recursos Judiciais 

Outros Créditos e Valores 

Contas a Pagar 

Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher 

Salários e Encargos a Pagar 

Férias, 13° Salário e Encargos a Pagar 

Retenções de Depósitos em Garantia 

Convênios - Arrecadação Direta 

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Aumento Líquido do Ativo Imobilizado 

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos 

Aumento das Disponibilidades 

Variação do Capital Circulante Líquido 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 
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Resumo
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