
 Município de Santa Marta de Penaguião

Prestação de Contas - 2020

Valor em €

SNC-AP

31.12.2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 129 477,13 

Recebimentos de contribuintes 730 097,69 

Recebimentos de transferências e subsídios correntes 5 160 031,71 

Recebimentos de utentes 38 070,08 

Pagamentos a fornecedores -2 019 479,90 

Pagamentos ao pessoal -2 634 105,46 

Recebimentos de transferências e subsídios -943 175,08 

Caixa gerada pelas operações 460 916,17 

Outros recebimentos / pagamentos -32 428,42 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 428 487,75 €           

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -826 068,68 €

Recebimentos provebientes de:

Ativos fixos tangíveis 371 326,66 €

Propriedades de Investimento

Transferência de Capital 435 510,00 €

Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) -19 232,02 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos Obtidos 52 091,54 €

Outras operações de financiamento

Pagamentos Referentes a:

Financiamentos Obtidos -276 236,75 €

Juros e rendimentos similares -8 533,75 €

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de investimento (c) -232 678,96 €

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 176 576,77 €           

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no ínício do periodo 159 490,83 €           

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 336 067,60 €           

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA

Caixa e seus equivalentes no ínício do periodo 159 490,83 €           

 - Equivalentes a caixa no início do periodo

 - Variações cambiais de caixa no início do período

 = Saldo da gerência anterior 159 490,83 €           

De execução orçamental 44 584,49 €             

De operações de tesouraria 114 906,34 €           

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 336 067,60 €           

 - Equivalentes a caixa no fim do periodo

 - Variações cambiais de caixa no fim do período

 = Saldo para a gerência seguinte 336 067,60 €           

De execução orçamental 237 883,78 €           

De operações de tesouraria 98 183,82 €             

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2020

Rubricas Notas


