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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018
1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS é uma entidade Autárquica, criada pela
Lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, vinculada à Secretaria da Modernização Administrativa
e dos Recursos Humanos, de CNPJ 01.935.819/0001-03. Sua sede está situada à Rua
Voluntários da Pátria, 1358, na cidade de Porto Alegre.

2 – PCASP 2018

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas,
efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas
Estendido 2018 (PCASP Estendido 2018), aprovado pela Portaria nº 669, de 02 de agosto de
2017. Os saldos contábeis do exercício de 2017, realizados, à época, com base no Plano de
Contas Federação 2017, foram convertidos para o PCASP Estendido 2018 para fins de
apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2018, o que eventualmente
pode ter gerado reclassificações entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

3 – DÍVIDA ATIVA

A conta “1.1.2.6.1.01.99.0159 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-DEMAIS CREDITOS”,
apresenta, em 31/12/2018, saldo de R$ 19.090.824,03, referente ao registro de dívida ativa não
tributária do DETRAN/RS. Esses registros se iniciaram em 08 de janeiro de 2018 e, por este
motivo, não há histórico para cálculo de perdas prováveis. Assim, optamos em mencionar o fato
em notas explicativas e, a partir do próximo exercício, faremos estudo para registro de provisão
para perdas.

4 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV’s:

Os valores referentes a RPVs ainda não processadas, que foram sequestrados ou bloqueados
judicialmente, passaram a ser registrados no ativo desde 2015, de forma provisória, em
“responsáveis

por

pagamentos

irregulares”

(que

atualmente

se

refere

à

conta

1.1.3.4.1.01.01.0032). A regularização acontece na medida em que os expedientes contendo
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estas RPVs são recebidos e registrados. O saldo desta conta em 31/12/2018 é de R$
2.055.908,88.

5 – SISTEMA APE

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de
Administração do Patrimônio do Estado – APE, por meio do qual são gerados lançamentos
automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul – FPE.

6 – OUTROS DEPÓSITOS:

O saldo de R$ 36.479.720,47 (trinta e seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil,
setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), registrado na conta 2.1.8.8.1.04.99.0000 em
31/12/2018, se refere a valores de terceiros que refletem operações de rotina que acontecem no
DETRAN/RS. Parte deste valor é saldo remanescente de leilão de veículos. O registro é feito
provisoriamente em receita extraorçamentária (passivo) e regularizado à medida que o exproprietário do veículo solicita a restituição do saldo. A parcela maior, no entanto, é referente
aos valores arrecadados das multas, para futuro repasse aos Órgãos Fiscalizadores de Trânsito e
Autuadores, de acordo com as regras de rateio previstas em lei e nos respectivos convênios.

7 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A
LONGO PRAZO

No ano de 2018, o DETRAN/RS efetuou os registros contábeis de inclusão obrigatória de
precatórios no orçamento de 2019, totalizando R$ 481.615.623,69. Desse valor, 99% (noventa e
nove por cento) é composto por dois precatórios, dispostos na tabela a seguir:

Caráter

Precatório

Credor

Objeto

Valor

Alimentar

179131

SINDICFC

Cobrança

481.110.312,93

Não-Alimentar

172217

Lair Almeida Malheiros

Indenização

168.557,65
481.278.870,58
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