
NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO 2016

Nota 1 – Ativo realizável a Longo Prazo 

Registro do valor de R$ 603.260,48  decorrente dos valores de correção monetária aplicando o 
índice de IPCA mensal relacionado ao FUNPRESP. 

Nota 2  – Depreciação e Amortização

 O método  utilizado  pelo  TRT 12ª  Região   é  o  das  quotas  constantes.  Acompanhamento 
realizado pelo  sistema patrimonial utilizado pela UG  e e, seguindo as orientações e critérios 
da macrofunção SIAFI Nº 02.03.30.

Nota 3 - Conciliação de Imóveis

Foi realizada a conciliação  dos Bens Imóveis de Uso especial registrados no SIAFI , com os 
registrados no SPIUNET , com a consulta  utilização   e   estão compatíveis .

Nota 4 - Ajustes de exercícios Anteriores

Os valores  registrados   na  conta  de  Ajustes  de  Exercícios  Anteriores  da  UG 080013  são 
originários  de ajustes no registro de passivo financeiro , referente ao pagamento de quintos . 
Mudança de conta contábil  de 22.111.01.00 para 23.711.03.00 . 

Nota 6 -  Obrigações Trabalhistas , Previd. e Assist. a Pagar de Longo Prazo

Os valores registrados na conta de Pessoal a Pagar a longo prazo  está  relacionado aos 
registros de passivos financeiros  da UG 80013.   

Nota 7 -  Obrigações Contratuais

As obrigações contratuais  com serviços representam 93,77 %  do montante de obrigações 
assumidas  pela  Unidade  Gestora  ,  estando  relacionadas  aos  serviços  de  manutenção  de 
imóveis,  obras  em andamento  e serviços 

 Obrigações Contratuais 
– Por Contratado.
  R$

 31/12/2016  

81.546.988/001-90 ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 4.012.230,39

01.098.340/0001-60 GEFISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -EPP 824.174,21

02.220.017/0001-80 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 715.676,06

80.315.278/0001-97 OROS  ENGENHARIA LTDA 516.521,31

DEMAIS 6.994.270,31
Fonte: SIAFI  2016

Obrigações Contratuais Saldo Atual - R$
Aluguéis 203.406,82
Fornecimento de Bens 609.736,92
Seguros 119,68
Serviços 12.249.608,86
Total 13.062.872,28



Nota 9 – Cortes Orçamentários 

  Houve redução  em torno de 33%  na LOA 2016 comparando com a POA  2016. Essa redução 
orçamentária  implicou em  medidas administrativas  normatizadas pela Portaria PRESI/CR  de 
26 de fevereiro de 2016 . Dentre as  medidas   relacionadas na Portaria , cabe destaque a 
readequação  dos  contratos  de  terceirização   ,  com negociação  de  reajustes  e  revisão  de 
contratos e a limitação de diárias e passagens conforme padronizado na Portaria . As medidas 
foram necessárias para garantir o funcionamento da Unidade Gestora até o final do exercício 
de 2016.

Houve  corte em torno de  90% nos projetos . A readequação adotada no TRT 12ª Região 
foram as seguintes: adiamento do término das obras,  redução de valor contratual, redução de 
fornecimento  de  materiais  permanentes,   analisando  a  real  necessidade  e  outras   que 
colaboraram  para a readequação orçamentária . 


