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 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

        O Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público-FUNSIT, CNPJ: 

195.381.580/0001-48, que integra a estrutura organizacional do Ministério Público do Estado 

do Ceará, vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça foi criado através da Lei n° 15.233 de 14 

de novembro de 2012. 

 

         As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que 

regulam o assunto, em especial com a Lei n° 4.320/64 e o MCASP - Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público - 7ª Edição e respeitando os aspectos formais e conceituais 

estabelecidos na Legislação vigente e as Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

 

1.2 RECEITAS E DESPESAS 

 

       As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria 

Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n° 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, 

sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no 

Plano de Contas. 
 

       O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal n° 

4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas 

efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de 

competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante as ocorrências de seus 

fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas a conta de 

variações patrimonais aumentativas e diminutivas. 

 

 

1.3 ATIVO IMOBILIZADO 

 

      O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição. O Fundo de 

Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público-FUNSIT não tem patrimônio 

próprio, todos os bens adquiridos através do FUNSIT são incorporados ao patrimônio do 

Ministério Público do Estado do Ceará. 
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SEÇÃO II - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

             O Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público - FUNSIT 

não teve movimento no exercício financeiro de 2018 
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