13.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Una, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) T edição, identi Roa as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os
bens de consumo de caixa durante o periodo das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na
data das demonstrações contábeis.
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QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício: 2017
Nota

Exercício Atual

Exercido Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovemanlentais
da Unão
de Estados e Pistriio Federal
de Mumen-nos
Inhagovemarneniais
Outras transferMicias recebida
Total das TralISferblei(a Re
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Interacuel na iiientais
a Unia°
a E Dados e Osiritil Federal
Mimittrues
Inirago v em4m ema is
as transfernciaâ concedidas
Tala! aras Transferências Concedidas
Fonte: Finfem/AL,

RI 0.04
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QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
E oxido: 2017
Nota

Exercido Atual

Exercido Anterior

Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça

l&845í3

"2.12100

Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Araisiência Social
Previdéncia Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos cla Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
GOSI40 Ambiental

CPCncia e Tecnologia
Agricultura
Organizaçâo Aarkia
In dústda
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
final dos Desentbohas de Po
Dêspeurspor Fundo

((Dentais

RE 15.80,00

RI 2.821,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações Gereis

O Fundo Especial do Ministério Público (Permear) foi criado pela Lei Estadual n° 6,639 de 7
de dezembro de 2005, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com número
23.122.686/0001-99 e tem por finalidade suprir o Ministério Publico, Orgeo a qual é vinculado.
com recursos financeiros necessários para fazer face às despesas com aquisição, construçâo, ampliação e reforma de imóveis pertencentes ao Ministério Público ou destinados a ele; aquisição
de equipamentos e material permanente: aquisição e implementação dos serviços de informática
e treinamento dos membros e funcionários do Ministério Público, através de cursos, seminários e
congressos.

2. Demonstrações Contábeis

A Demonstração Contábil é uma técnica contábil que evidencia, em período determinado, informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza onumellOria- econômica, financeira e fisica do patrimônio de entidades do setor público e suas mutações,

2.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações cortabets foram elaboradas nos moldes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Publico — 7' edição (portaria conjunta STN/SOF n° 2/16 e portaria STN ris S40/2016), Lei
4320/64. da Lei 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal), das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPCs). do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis (anexo à portaria STN n°
548'15). Decreto Estadual 51,828/2017 c demais normativos vigentes.

2.2. Principais Política Contábeis

2.2.1. Disponibilidades

As disponibilidades serão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão,
quando em moeda estrangeira, á taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.
As aplicações fmanceiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor de
mercado, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas nas contas de resultado.

2.2.2. Créditos e Obrigações

Os direitos, os titulas de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelos valores
originais. feita a conversão, quando em, moeda estrangeira. à taxa de câmbio vigente na data do
Balanço Patrimonial.
As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização
para ativos e de reconhecimento para os passivos. As atualizações e os ajustes são apurados em
contas de resultado.

2.2.3. Estoques

Os estoques são evidenciados pelo custo histórico, exceto nos casos onde houver orientação
específica. Integra o valor dos estoques, além do preço dos itens adquiridos: impostos de importação e outros tributos não recuperáveis fretes (transporte). seguro, manuseio e outros custos diretamente ligados à aquisição dos itens classificados como estoques.

2.2.4. Imobilizado

O ativo imobilizado. incluído os gastos adicionais ou complementares que possibilitem a geração de beneficias econômicos futuros ou potencial de serviços, é mensurado ou avaliado com
base no valor de aquisição, produção ou construção. No caso de itens obtidos a titulo gratuito, o
valor será atribuído com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos
de doação.

22.5. Intangivel

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados á manutenção da atividade
pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição ou produção. Castos realizados postetrormente podem ser incmporados, desde que
possibilitem a geração de beneficios econômicos futuros ou potencial de serviços. O método
aplicado para os intangíveis recebidos a titulo gratuito e em situações que não seja possível valorar será evidenciado em notas explicativos.

2.2.6. Depreciação, Amortização e

exaustão

A depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por
uso, ação da natureza ou obsolescência.
A amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
A exaustão é a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestas e
outros recursos naturais esgotáveis.
A apropriação da depreciação/amotrizaçãoletrucitão. conforme Decreto Estadual 11.104/11,
será iniciada a partir das incorporações realizadas em janeiro de 2011. Para definição da vida Útil,

os entes devem seguir a instruflo rtnativa SRF rd 162/98 e suas alterações aplicando o mëtodo
é o das contas constates.
3. Caixas e Equivalentes de Caixa

Os valores Sal referentes aos disponíveis em caixa depósitos bancarias e investimentos de liquidez imediata c são mensurados pelo valor original e atualizadas até a data do balanço.
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4. Imobilizado

É o item tangível para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, ou para fins administrativos:, inclusive os decorrentes de que transfiram para a entidade os benefícios. riscos e
controle desses bens. Como por exemplo: Veiculo de tração mecânica, Mobiliários, Aparelhos e
utensílios domésticos c Coleções e materiais bibliográficos.

