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ESTADO DO CEARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício 2018 

Unidade Gestora: 150001 – Procuradoria Geral de Justiça do Ceará 

 

     A Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 06.928.790/0001-

56, com sede na Rua Assunção n. 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará, nos termos do art. 

127 da Constituição Federal de 1988, é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

 

     A seguir, serão apresentadas as notas explicativas, informações adicionais às 

demonstrações contábeis, elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei 

nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000, no Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público - MCASP e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Públicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 

1.1 A Dotação inicial do Balanço Orçamentário é proveniente dos recursos consignados na 

Lei Orçamentária Anual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017. Para o exercício de 2018 foi 

fixada a dotação inicial em R$ 393.071.945,00 (trezentos e noventa e três milhões, setenta e 

um mil e novecentos e quarenta e cinco reais). 

1.2 A Dotação atualizada, por sua vez, é decorrente das alterações orçamentárias ocorridas 

durante o exercício, por meio dos créditos adicionais. Em 2018, foram abertos créditos 

adicionais do tipo suplementar no valor de R$ 23.377.963,00 (vinte e três milhões, trezentos 

e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais). Desse total, R$ 20.183.836,69 (vinte  

milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) 
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foram provenientes de anulação de dotações orçamentárias, resultando, assim, na dotação 

atualizada de R$ 416.449.908 (quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e 

nove mil e novecentos e oito reais), conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Créditos Adicionais – Exercício 2018 

DOTAÇÃO INICIAL (a)    393.071.945,00  

          

DECRETO DATA DE  CRÉDITO 

ADICIONAL 

ANULAÇÃO 

DE 

DOTAÇÕES 

(R$) 

VALOR  

PUBLICAÇÃO SUPLEMENTAR 

(R$) 

32.524 19/02/2018 7.662.000,00 -7.662.000,00 

  

32.601 20/04/2018 13.000.000,00 0,00 

32.804 18/09/2018 3.000.000,00   

32.817 11/10/2018 400.000,00 -400.000,00 

32.887 22/11/2018 11.954.987,47 -4.577.024,47 

32.897 13/12/2018 5.433.267,75 -5.433.267,75 

32.902 19/12/2018 2.001.544,47 -2.001.544,47 

32.905 21/12/2018 110.000,00 -110.000,00 

SUBTOTAL 43.561.799,69 -20.183.836,69 

CRÉDITOS QUE PROVOCAM AUMENTO DO ORÇAMENTO 

(b) 

     23.377.963,00  

Fonte: Diário Oficial do Estado       

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a) + (b)    416.449.908,00  

 

 

1.3 A despesa empenhada foi de R$ 415.882.589,93 (quatrocentos e quinze milhões, 

oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos); a 

despesa liquidada, R$ 413.818.354,79 (quatrocentos e treze milhões, oitocentos e dezoito 

mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e a despesa paga foi R$ 

413.435.081,53 (quatrocentos e treze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitenta e um 

reais e cinquenta e três centavos), segregada por tipo de crédito orçamentário, conforme 

tabela seguinte.  

 

Tabela 2 – Execução da despesa por tipo de crédito 

TIPO DE CRÉDITO EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO 
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Ordinário e 

Suplementar 415.882.589,93 413.818.354,79 413.435.081,53 

Especial                             -                                   -                                -    

Extraordinário                             -                                   -                                -    

Total 415.882.589,93 413.818.354,79 413.435.081,53 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - 

S2PGR  

 

1.4 Os Restos a Pagar não Processados (Anexo I do Balanço Orçamentário) foram pagos 

em quase sua totalidade durante o exercício de 2018, restando apenas um saldo de R$ 

8.586,67 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

       Com relação aos Restos a pagar processados (Anexo II do Balanço Orçamentário) 

foram pagos R$ 14.356.221,69 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e 

vinte e um reais e sessenta e nove centavos), restando um saldo de R$ 15.763,94 (quinze mil 

setecentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). 

        A Procuradoria mantém os restos a pagar não processados a pagar inscrito como restos a 

pagar não processados.  

 

1.5 No que concerne à Previsão Inicial de receita não há registros, pois a Procuradoria não se 

configura como agente arrecadador, ficando as referidas previsões no Balanço do Poder 

Executivo. Conforme o manual MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional, em casos como 

estes, o Balanço Orçamentário não consolidado, poderá apresentar desequilíbrio ou déficit 

orçamentário. 

1.6 No decorrer do ano de 2018 houve ingressos de recursos decorrentes principalmente de 

rendimentos de aplicações financeiras, totalizando uma Receita Realizada no exercício de R$ 

1.382.428,87 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e 

oitenta e sete centavos), conforme detalhamento observado na tabela seguinte: 

Tabela 4 – Composição da Receita Realizada  

RECEITA VALOR (R$) 

Juros e Títulos de Rendas 1.242.010,13 

Remuneração de Depósitos Bancários 2.190,36 

Indenizações e Restituições 136.436,48 

Receitas Diversas 1.791,90 

(=) Receita Realizada 1.382.428,87 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados S2PGR  
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2. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO 

     O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte  

a) Detalhamento da Conta Caixa e Equivalente de Caixa 

      O saldo em espécie para o exercício seguinte é de R$ 8.196.739,25 (oito milhões, cento e 

noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), assim 

distribuídos:  

Tabela 5 - Disponibilidade de caixa para o exercício seguinte 

BANCO AG/CONTA DESCRIÇÃO SALDO  

BANCÁRIO 

SALDO 

CONTÁBIL 

DIFERENÇA 

CAIXA 

ECONÔMICA - 

INVESTIMENTO 

0919/2071-6 Duodécimo – 

Fonte 00 

7.996.642,22 7.996.642,22 0,00 

CAIXA 

ECONÔMICA 

0919/2071-6 Duodécimo – 

Fonte 00 

0,00 0,00 0,00 

 

CAIXA 

ECONÔMICA - 

INVESTIMENTO 

0919/1287-0 Convênio 

Bradesco – 

Fonte 88 

53.005,13 53.005,13 0,00 

 

BANCO DO 

BRASIL  

0008/17026-00 Duodécimo – 

Fonte 00 

147.091,90 147.091,90 0,00 

 

TOTAL 8.196.739,25 8.196.739,25 0,0 

Fonte: S2GPR e extratos bancários. 

 

       

b) Detalhamento da Arrecadação Bruta por fonte/destinação dos recursos  

         A arrecadação orçamentária por fonte/destinação de recursos corresponde aos ingressos 

de: receitas do ente e as transferências financeiras recebidas, no caso, o duodécimo repassado 

pelo Poder Executivo e as de natureza vinculada: convênios firmados com a União e 

Empresas Privadas. 

Tabela 6 - Receitas e Transferências Recebidas 
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Receita Orçamentária - Ordinária 1.380.238,51 

Receita Orçamentária - Vinculada 2.190,36 

Transferências Financeiras Recebidas - Execução 

Orçamentária 

416.449.908,04 

TOTAL 417.832.336,91 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

 

c) Detalhamento da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos 

     No que se refere a despesa empenhada, distribuída por fonte, o montante foi de R$ 

415.882.589,93 (quatrocentos e quinze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e noventa e três centavos), conforme Tabela 7: 

Tabela 7 – Despesa Empenhada por Fonte de Recursos – Exercício 2018 

FONTE DE RECURSO  VALOR (R$) 

Recursos Ordinários (00) 392.566.366,55 

Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados (01) 23.316.223,38 

TOTAL 415.882.589,93 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR 

      No que tange aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários, as consignações do 

exercício alcançaram, respectivamente, os montantes de R$ 116.642.513,29 (cento e 

dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e treze reais  e vinte e nove 

centavos) e R$ 116.493.092,21 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, 

noventa e dois reais e vinte e um centavos), restando, assim, R$ 149.421,08 (cento e quarenta 

e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais, e oito centavos) a serem pagos no exercício 

seguinte. Além disso, foram pagos, no exercício de 2018, os restos a pagar não processados 

no valor de R$ 864.575,68 ( oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco 

reais e sessenta e oito centavos) e de restos a pagar processados o valor de R$ 14.356.221,69 

(quatorze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e 

nove centavos)  
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      O resultado financeiro apurado no exercício foi no valor de R$ - 24.867.518,27 (vinte e 

quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e sete 

centavos), conforme detalhado abaixo: 

 

 

Tabela 8— Resultado Financeiro do Exercício 

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte R$ 8.196.739,25 

(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior R$ 33.064.257,52 

(=) Resultado Financeiro do Exercício  - R$ 24.867.518,27  

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

  

3- BALANÇO PATRIMONIAL 

      O Patrimônio Líquido apresentou um resultado acumulado de R$ 41.487.457,31 

(quarenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete  

reais e trinta e um centavos), e saldo patrimonial no exercício de R$ 39.417.783,37 (trinta e 

nove milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete 

centavos). 

a) Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes        

    Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o 

disposto na lei 4.320/1964. É através dele que se apura o saldo patrimonial do exercício. 

Tabela 9 -  Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes  

Ativo Financeiro 8.196.739,25 

Ativo Permanente 33.832.818,58 

(-)Passivo Financeiro 2.611.774,46 

(=) Saldo Patrimonial 39.417.783,37 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR 

 

b) Créditos a Curto Prazo  
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      Compreendem os valores a receber conforme detalhado na tabela a seguir:  

Tabela 10 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  

Suprimento de Fundos  11.487,38 

Outros Créditos 11.626,60 

Total  25.045,83 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

     O valor de 11.487,38 (onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)  

refere-se a adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos que, por força do 

término do exercício fiscal não foi baixado contabilmente. 

    O valor indicado em outros créditos refere-se a diferenças de verbas trabalhistas dos 

exercícios de 2011 e 2012 devidas ao servidor Francisco Itamar de Sousa Timbó - 

Procedimento Administrativo n° 14786/2012-1, empenhadas através da NE 994 em 

05/06/2014, liquidadas em 06/06/2014 e pagas em 09/06/2014. 

e) Estoques 

     Compreende os bens de consumo utilizados no curso normal das atividades do MPCE. 

São registrados pelo valor de aquisição/produção e o método para mensuração e avaliação 

dos estoques é o Custo Médio Ponderado (CMP). 

Em 2017, o estoque apresentou a seguinte movimentação: 

Tabela 11 - Movimentação de Estoque 

Estoque Exercício Anterior 706.788,57 

Entrada 2.055.816,72 

Almoxarifado Interno 1.988.835,52 

Material de Distribuição Gratuita 66.981,20 

Saída 2.051.117,72 

Almoxarifado Interno 1.990.136,52 
 

Material de Distribuição Gratuita  60.981,20 

Estoque Exercício Atual 711.487,57 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados-S2GPR 

d) Imobilizado 
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      No exercício de 2012, o MPCE deu início ao processo do reconhecimento inicial e 

mensuração dos bens móveis visando sua reavaliação e o ajuste do valor recuperável dos 

ativos, bem como a adequação/desenvolvimento de sistema para registro imobilizado móvel, 

bem como da depreciação, amortização/exaustão dos mesmos. 

      A reavaliação dos bens do MPCE obedeceu ao disposto no Provimento nº 149/2014, 

tendo sido definido que o método da depreciação a ser implementado seria o de quotas 

contantes, e que o valor residual para os bens de informática seria de 5%, veículos 20% e os 

demais bens 10% e a devida depreciação mensal. 

         Os saldos das contas contábeis que compõem o imobilizado do MPCE são os seguintes: 

Tabela 12 - Imobilizado 

Bens móveis 31.214.116,93 

Máquinas, aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 4.898.049,61 

Bens de Informática 13.192.986,54 

Móveis e Utensílios 9.218.497,85 

Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação  252.671,98 

Veículos 3.544.154,70 

Demais Bens Móveis 107.756,25 

Bens Imóveis 8.295.986,45 

Edifícios 7.995.942,75 

Instalações    231.511,01 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros      68.532,69 

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas -9.774.979,86 

Intangível  3.363.093,51 

Software  3.363.093,51 

Total do Imobilizado 33.098.217,03 

 

e) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar 

      As obrigações referentes aos salários ou remunerações, encargos patronais, e outros 

benefícios são no valor total de R$ 51.701,37 (cinquenta e um mil, setecentos e um reais e 

trinta e sete centavos). 

     Essas obrigações foram inscritas em Restos a Pagar Processados e serão pagas no 

exercício de 2019. 
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1) Fornecedores e demais Obrigações a Curto Prazo 

       Essas obrigações no valor total de R$ 490.399,15 (quatrocentos e noventa mil, trezentos 

e noventa e nove reais e quinze centavos) referem-se às Indenizações, Sentenças Judiciais e 

Fornecedores, que serão pagas no exercício de 2019. 

 

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP 

       A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) apresentou o valor de R$ 

429.209.731,47 (quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e nove mil, setecentos e trinta 

e um reais e quarenta e sete centavos) correspondente às Variações Patrimoniais 

Aumentativas e R$ 414.108.643,49 (quatrocentos e quatorze milhões, cento e oito mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) correspondente às Variações 

Patrimoniais Diminutivas. O confronto entre esses dois valores implicou em um Resultado 

Patrimonial do Período na ordem de R$ 15.101.087,98 (quinze milhões, centro e um mil, 

oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) que corresponde ao valor apresentado no 

Balanço Patrimonial. 

 

5- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 

        A tabela abaixo apresenta a composição das baixas dos restos a pagar processados e não 

processados  

Tabela 13 – Baixa dos Restos a Pagar não Processados 

Restos a Pagar não processados (RPNP) Saldo em 31/12/2018 

Baixa por pagamento (subgrupo de contas 6.3.1.4) 864.575,68 

Baixa por Cancelamento (Subgrupo de Contas 6.3.1.9) 98.950,11 

Somatórios das Baixas de RPNP 963.525,79 

 

Tabela 14 - Baixas de Restos a Pagar Processados 

Restos a pagar Processados (RPP) Saldo em 31/12/2018 
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Baixa por Pagamento (Subgrupo de Contas 6.3.2.2) 14.356.221,69 

Baixa por Cancelamento (Subgrupo de Contas 6.3.1.9) 0,00 

Somatórios das Baixas de RPNP 14.356.221,69 

 

6- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

     Esta demonstração permite a análise da capacidade da entidade de gerar caixa e 

equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.  

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará: 

 a) Composição das Receitas Originárias 

Tabela 15 - Receitas Originárias  

Receitas Originárias Valor (R$) 

Outras Receitas Originárias (Ressarcimento de 

despesas) 

136.436,48 

Remuneração de Depósitos Bancários  2.190,36 

Juros de Títulos de Renda  1.242.010,13 

Receitas Diversas 1.791,90 

Total  1.382.428,87 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR 

b) Composição das Transferências Recebidas 

Tabela 16- Transferências Recebidas 

Transferências Valor (R$) 

Intragovernamentais (Duodécimo) 416.449.908,04 

Outros Ingressos Operacionais (consignações do 

exercício) 

116.658.277,23 
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Total 533.108.185,27 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR 

 

c) Composição dos Desembolsos 

 Tabela 17- Desembolsos 

Pessoal e outras despesas correntes  428.671.642,84 

Outros desembolsos operacionais (Consignações do 

Exercício) 

130.686.489,57 

Total Função - Essencial à Justiça 559.358.132,41 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

d) Fluxo de Caixa Líquido 

Tabela 18- Fluxo de Caixa Líquido 

Ingressos 534.490.614,14 

Desembolsos 559.358.132,41 

Fluxo de Caixa Líquido -24.867.518,27 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR 

e) Composição do Caixa e Equivalente de Caixa Final  

Tabela 19 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  

Conta 2071-6 Duodécimo  7.996.642,22 

Conta 1287-0 Instituições Privadas          53.005,13 

Conta 170260-0 Duodécimo Banco do Brasil  147.091,90 

Fluxo de Caixa Líquido 8.196.739,25 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 
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Naiana Corrêa Lima Peixoto 

Secretária de Finanças 

CRC 018106/O 


