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Apresentação 

Segundo Heilio Kohama (2ª edição, 2000), a Contabilidade Pública 
está estruturada, para refletir os resultados dos atos e fatos praticados pelas 
entidades públicas e são apresentados em quatro peças denominadas de 
balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 
demonstração das variações patrimoniais. 

 
Trimestralmente, o Ministério da Educação, exige de suas unidades a 

apresentação de Notas Explicativas ás suas Demonstrações Contábeis, 
como forma de demonstrar e explicar a escrituração  dos atos e fatos 
produzidos pela Administração Pública Federal.  
Por orientação da Setorial do MEC, as Notas Explicativas constituem parte 
integrante das Demonstrações contábeis e devem ser elaboradas de forma 
simples e objetiva para facilitar a compreensão dos usuários (mensagem Siafi 
20221072080 – Abrangência e Conteúdo) da informação contábil. 
 

No IFBA temos como usuários da informação contábil, o MEC, a 
gestão, os órgãos de controle interno e externo, a comunidade acadêmica e a 
sociedade civil. 
Por orientação da Setorial do MEC, as notas explicativas de todos os 
demonstrativos devem ser consolidadas em nível de órgão, contemplando as 
informações de todas as Unidades Gestoras pertencentes à estrutura do 
órgão (mensagem Siafi 20221072081 – Diretrizes Operacionais). 
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Declaração Anual do Contador 
 

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas 
explicativas de 31 de dezembro de 2022 do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
 
Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações 
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 e é pautada na 
Macrofunção 020315– Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 
As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e suas notas explicativas, encerradas em 31 de 
dezembro de 2022, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir: 
 
 Balanço Patrimonial 

 
Créditos a Receber por Cessão e Pessoal 

 UG: 158145 – Reitoria  
 
 Os créditos passiveis de recebimento, no montante de R$ 1.045,119.03 mil, 
estão em processo de avaliação e análise para a classificação em curto e 
longo prazo, nele se verifica, saldo alongado, não movimentado, acima de 
vários exercícios, ocasionando dúvidas se representa um crédito de efetivo 
ingresso ao órgão e, considerando o princípio da prudência, têm havido 
comunicado com a Diretoria de Gestão de Pessoal-DGP, para que seja 
fornecido informação sobre o saldo atualizado dos créditos recebidos, por 
órgão e servidor cedido, de modo a viabilizar procedimento de baixa dos 
créditos não realizáveis (pois já realizados) ou registro de crédito não 
encaminhado, para a evidencia da posição patrimonial. Para este fim, houve, 
através de processo SEI, solicitação de informações que permita fazer a 
atualização e o registro de forma fidedigna. Verifica-se tendência de 
crescimento de saldo dos créditos por cessão de pessoal, porém, a 
dificuldade de informação não tem permitido avançar na atualização dos 
saldos a realidade do órgão. 
 
Demais Créditos a Receber  
 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 
Não há rotina orientativa que permita afirmar, a partir de relatório gerencial 
consolidado até o final de um período, emitido pela Diretoria de Gestão de 
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Pessoal, quanto aos direitos de adiantamentos de salários, 13º e férias 
concedidos pelo Órgão, registrado no sistema daquela Diretoria, que permita 
conciliar com os saldos histórico do registro contábil, para a aferição da 
realidade do órgão. Os saldos constantes no grupo são constituídos a partir 
de rotina de registro operacional, periódicos, com base em relatório mensal, e 
lançamento patrimonial, nos termos da macrofunção 021142, sem a evidência 
de relatório gerencial, anual, para atesto dos saldos históricos, sobretudo em 
relação a adiantamento de férias. 
 
Adiantamento de Termo de execução descentralizada 

 UG: 158145 – Reitoria  
 
 Os termos de execução descentralizada referem-se a parcelas de recursos 
transferidos a outro órgão para favorecer capacitação, em especial de 
mestrado e doutorado, no montante de R$ 916.634,11 mil. Eles estão em 
processo de avaliação e análise para a classificação em curto e longo prazo.  
 
 Nele se verifica, saldo alongado, com suspeição de execução acima do curto 
prazo, cujo registro permanece nesse grupo por ausência de informação do 
período de conclusão do termo, bem como dos aditivos de prazo 
estabelecidos. 
 
 
Despesas pagas antecipadamente 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 
 Ausência de evidência de adoção de procedimento de apropriação da 
despesa de VPDs pagas antecipadamente evidenciado em alguns campi, 
observa-se adoção de apenas algumas unidades. Algumas despesas 
merecem ser melhor analisada por apresentar característica de intangível, 
outras, em algumas unidades se constitui de saldo inalterados por vários 
exercícios. 
 
Estoque: Almoxarifado 
 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 
 Atualmente, apenas o módulo de gestão de almoxarifado do sistema SIADS 
encontra-se implantado na Reitoria, embora reiteradas cobranças para que a 
administração do órgão, através dos seus setores de patrimônio, viabilize a 
implantação do módulo em todo órgão. Ressaltamos que os Setores de 
Almoxarifado, dos Campi, não dispõem de sistema informatizado para 
registro da sua movimentação, sendo, normalmente, realizado o controle 
através de planilhas no Excel, de forma precária, sem registro simultâneo no 
sistema Siafi, o que fragiliza o controle e a confiabilidade dos valores de saldo 
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de estoque. Também não tem sido evidenciado registro de perda estimada, 
em função de ausência de procedimento padronizado a ser constituído após 
a implementação do SIADS.  
 
 Com a implantação do SIADS nos Campi, nos exercícios subsequentes, e o registro 
dos saldos iniciais dos bens de consumo para estocagem haverá uma tendência de 
adequação do saldo das contas. 
 
 Também se verifica a não adoção do método de avaliação do estoque previsto no 
MCASP, a partir da média ponderada móvel nas saídas, na maioria das unidades. O 
mesmo será adequado por ocasião da implantação efetiva do novo sistema. 
 
 
Bens móveis 
 

 Gestão: 26427 – Órgão  

 Na Reitoria o saldo patrimonial vem sendo conciliados mensalmente 
com o relatório RMB disponibilizado pela coordenação de patrimônio da 
Reitoria e apontados as divergências encontradas entre os dois sistemas 
(SIAFI e SISPAT) com indicação para ajuste. Porém não há registro de 
realização do inventário patrimonial.  

 

 UG: 158410 - Eunápolis 

 Relata que o valor constante como bens móveis a princípio está 
conciliado com o sistema de patrimônio, exceto no que se refere a 
equipamentos de áudio, vídeo e foto e referente a alguns saldos de contas 
que divergem da conciliação do contábil e RMB, mas que são saldos que 
podem ser somente referente a divergência de lançamento no SISPAT. E 
que existe uma comissão designada em andamento para realização do 
inventário. 
 

 UG: 158145 – Reitoria  
  
 Mensuração dos moveis não reflete a realidade física da unidade, por 
conter bens de propriedade e controle de outra UG, situados em outras 
localidades, ocasionando superavaliação da posição patrimonial. No exercício 
foram gerados alguns processos com a identificação dos valores dos bens 
inerente as unidades vinculadas para viabilizar a descentralização e reduzir a 
divergência dos bens registrado no SIAFI e que efetivamente pertencem a 
Reitoria. Os processos estão em análise e verificação pelas unidades 
beneficiárias. 
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 UG 158403 – Camaçari; 158404 – Barreira; 158409 – Vitoria da 
Conquista; 158411 – Salvador;158587 - Ilhéus; 158588 – Jequié; 158589 – 
Irecê; 158590 – Feira de Santana; 158591 – Seabra; 158592 – Jacobina; 
156061 – Juazeiro; 156060 – SAJ; 156059 – Brumado. 

 
 Evidência de divergência entre estoque físico e contábil e/ou ausência 
de inventário para o período que permitisse afirmar a fidedignidade do 
registro e consequente situação patrimonial dos bens móveis do período. No 
exercício houve, através de processo SEI, procedimento de identificação de 
valores e respectiva unidade para viabilizar a descentralização dos saldos 
históricos dos bens das novas unidades, bem como das unidades em 
execução cujos saldos ainda permanece na Reitoria. 
 

 UG 156059 -  Brumado; 158145 – Reitoria; 158591 – Seabra 
 
 Evidência de divergência da posição financeira de acervo bibliográfico quanto 
ao registro contábil (subavaliado) e as informações apresentadas pelo Departamento 
de Patrimônio em conjunto com a Biblioteca da unidade. No exercício foi 
encaminhado, através de processo SEI, a identificação de valores e respectiva unidade 
para viabilizar a descentralização dos saldos históricos dos acervos das novas 
unidades, bem como das unidades em execução cujos saldos ainda permanece na 
Reitoria. 
 
Bens Imóveis  

 Gestão: 26427 – Órgão 

Há saldo na conta obras em andamento, de obras que já foram 
concluídas, na maioria dos Campi mas que não foram realizados os 
procedimentos necessários para transferência desses saldos para a conta 
contábil Imóveis de Uso Educacional. Também não há segregação da entre 
a área construída e o valor do terreno. Para a devida regularização, está 
sendo aguardada a padronização e a regulamentação através do manual de 
bens imóveis, pauta que está em andamento no CONSUP, bem como 
orientação da SPU, consequentemente o ativo da Instituição não 
corresponde a realidade. 

Constatação de valores de obras concluídas na conta de obras em 
andamento e ausência de informação para a reclassificação e 
reconhecimento inicial dos imóveis ao custo, conforme orienta o MCASP, 
podendo-se supor eminência de duplicidade de lançamento entre SPIUNET 
e SIAFI. 

  Observa-se a necessidade de implantação de procedimentos para a 
correta tramitação dos processos de construção de obras em andamento 
finalizadas com a finalidade do correto encaminhamento dos documentos de 
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finalizações das obras, de forma tempestiva ao departamento de 
contabilidade e patrimônio para o correto registro nos sistemas. No decorrer 
de 2018 foi constituído grupo de estudo para criar manual de procedimento 
dos registros dos bens imóveis, o qual segue em processo de apreciação 
pelo Concelho Superior e, apesar de provocação, não houve manifestação de 
orientação por parte da SPU, para finalização e consequente adequação das 
contas.  
 
  Em 2021 houve proposta interna junto a Diretoria para  a 
descentralização dos saldos das obras em andamento referente a cada 
unidade vinculada para o reconhecimento do custo inicial do imóvel nas 
demonstrações contábeis dos Campis de modo a servir de parâmetro para o 
registro da benfeitoria no SPIUNet pelas Coordenações de Patrimônio , 
quando do início do registro. A ausência de normativo especificamente sobre 
o tema, capacitação e servidores habilitados nas unidades inviabiliza a 
destinação do saldo das obras em andamento, atualmente centralizado na 
reitoria, cujos saldos ultrapassa a metade dos bens imóveis do Órgão. 
 
  Ausência de procedimento de depreciação dos imóveis já concluído 
que permanecem em obras em andamento. 
 
 
Depreciação e Amortização 
 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 
  Ausência de procedimento de depreciação dos bens de uso e imóveis 
já concluídos que permanecem em obras em andamento. A instituição é 
centenária e não tinha um sistema de controle patrimonial, confiável e 
integrado com o Siafi, que permitisse a gestão patrimonial mais efetiva e o 
registro da depreciação e amortização do imobilizado.  
 
  Com aquisição do sistema SIADS, para gestão patrimonial e 
almoxarifado, que foi iniciada, em julho/2019, com a implantação na Reitoria 
do módulo almoxarifado e a partir de 2020, pretendeu-se implantar o módulo 
almoxarifado em todos os Campi, porém o módulo patrimonial estaria 
condicionado a realização do inventário, base confiável, para a conciliação do 
registro contábil no SIAFI e efetivo registro no novo sistema de controle 
(SIADS), com as depreciações acumuladas e seus impactos no resultado e 
no grupo do patrimônio líquido, porém o contexto social de pandemia com a 
suspensão das atividades presenciais, postergou a realização do inventário 
para os exercícios subsequente, com a consequente implantação do novo 
sistema e procedimento de depreciação. No Exercício de 2022, iniciou-se o 
trabalho de inventário de bens moveis na Reitoria e nos Campi para fins de 
implantação do  sistema Siads_Modulo Patrimonial no órgão. 
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Bens Intangíveis 
 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 

Os bens intangíveis estão em processo de avaliação junto à Diretoria 
de TI, para confirmação da caracterização dos bens como ativo imaterial, que 
pertence a unidade e gera benefício econômico com o uso, para decisão de 
manutenção do registro ou baixa, por término do direito de uso, ou 
obsolescência, haja vista divergência entre registro físico e contábil 
apresentado pelo Departamento de Patrimônio, bem como suspeição de 
baixa de bens imaterial, ocorrida no início do exercício pela setorial de órgão 
superior, por registro em conta inadequada. Também não tem ocorrido 
procedimento de amortização do grupo por nenhuma unidade, em 
decorrência de ausência de sistema. Havendo a necessidade de verificar a 
oportunidade e relevância do registro das marcas e patentes, criando um 
procedimento a ser discutida e implantado junto com o PRPGI/Inovação. 
 
 
Demais Obrigações a curto prazo 
 

 UG: 158145 – Reitoria 
 
  Incorporação de passivo, referente a Termos de execução 
descentralizadas – TEDs de exercícios anteriores, decorrente de programas 
executados, já encerrados e com prestação de contas parcialmente 
entregues e pendente de análise e/ou aprovação para baixa pelos 
financiadores. Considerando o conceito de passivo, observa-se impacto 
significativo nas obrigações de curto prazo e no patrimônio líquido constituído, 
por rotina de incorporação de TEDs, a partir de VPDs, cujas despesas 
também são incorridas nas fases de empenhos. Percebe-se necessidade de 
reclassificação do grupo de curto para longo prazo, haja vista termos de 
execução já concluídos, com vigência expirada, sem perspectiva de baixa 
pelos financiadores ao longo de vários exercícios. No decorrer do exercício 
houve comunicado junto a gestão interna dos termos de cooperação com 
prazo de vigência expirado, visando apresentar um posicionamento que 
melhor justificasse a sua permanência ou favorecesse a condução da sua 
baixa, porém não foi possível lograr êxito ao retorno. 
 
  Tem-se percebido, embora em valores não relevantes, acumulações 
de despesas liquidações, cujos saldos têm se alongados por vários exercícios, 
sem a perspectiva de efetivação dos pagamentos das mesmas, na Reitoria e 
também nos campi no grupo de fornecedores, diárias, assistência estudantil, 
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auxilio pesquisador, os quais também reflete o saldo das despesa 
processadas no Balanço Orçamentário que no decorrer do exercício de 2022 
não se movimentaram. 
 
Contrato de Serviços em Execução 
 

 Gestão: 26427 – Órgão 
 
  Constatação de ausência de sistema de informação que permita o 
controle dos valores globais dos contratos continuados para o registro 
adequados das obrigações contratuais a executar dos atos potenciais 
passivos, bem como a baixa dos saldos de contratos encerrados/cancelados, 
de forma on-line com o sistema Siafi. Alguns campi, em decorrência de 
centralização de alguns contratos na Reitoria, têm realizado a atualização 
com base nas fases de empenho e liquidação do contrato, por ausência de 
sistema que permita registros automáticos, assim como informação inerente a 
cada unidade. Há unidades que, tendo a informação do contrato 
descentralizado, realiza o registro de acordo que este instrumento. Contudo, 
percebe-se divergência de informação registrada e estabelecida 
contratualmente como rotina, sendo possível afirmar que os saldos dos 
contratos não refletem a realidade do Órgão nos grupos de 
compensação.Espera-se que com a implantação da In de ordem cronológica 
que tem como base a nova Lei de licitação que obriga que a inclusão das 
notas seja realizada através do sistema Comprasnet trazendo efetividade ao 
registro automático da despesa com contratos. 
 
 
Execução Centralizada  

 UG: 158145 – Reitoria 
 

Observa-se reiterada realização de despesas em localidade distinta da 
efetiva realização do serviço e fornecimento do bem/material de Campi com 
funcionamento autorizado, comprometendo a qualidade e realidade da 
informação contábil inerente a cada unidade administrativa (Reitoria, Campi, 
Núcleos e Pólos), bem como o seu efetivo controle em termos logísticos. 
 

Em diversas reuniões foi alertada a administração quanto a 
necessidade da execução descentralizada para evitar o descumprimento do 
princípio da entidade e o efetivo controle das despesas nas localidades das 
unidades, porém o que se verifica é unidade em funcionamento sem equipe 
necessária para viabilizar a descentralização orçamentária. 
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Demonstração de Variações Patrimoniais 
 
VPD – Variação Patrimonial Diminutiva 
 

 UG: 158145 – Reitoria 
 
  Com a rotina de incorporação dos passivos dos termos de execução 
descentralizadas – TEDs aproximadamente 0,90% do volume das variações 
patrimoniais diminutivas, reflete a adequação da rotina, a qual se origina a 
partir do repasse de recurso financeiro (Caixa) x (VPA), em contrapartida a 
VPDs x (obrigação), corroborando com a duplicidade de registro no resultado 
ou componente patrimonial, considerando que na fase de execução 
orçamentária a liquidação da despesa também impacta o resultado e o 
componente patrimonial (obrigação) e consequentemente o grupo do 
patrimônio líquido. A situação somente se torna compensada quando da 
baixa dos TEDs quando da comprovação da prestação de contas. 
 
Balanço Orçamentário 
 
Previsão de Receitas 
 
 Gestão: 26427– Órgão 
 
  No Balanço Orçamentário há indícios de ausência de adequação da 
estimativa das receitas, considerando a superação no terceiro trimestre das 
receitas arrecadadas para todo o exercício, evidenciando excesso de 
arrecadação que não reflete a realidade do órgão.  
 
Restos a Pagar 
 

 Gestão: 26427– Órgão  
 
  No Balanço Orçamentário há indícios de saldo de restos a pagar 
processados e não processado por mais de um exercício financeiro, não 
movimentados em várias unidades, evidencia de ausência de rotina de 
análise para solicitação de cancelamento dos saldos irrisórios e/ou que não 
mais será utilizado, por rescisão contratual, desistência de prestação de 
serviço ou fornecimento, independentemente dos prazos de bloqueios ou 
cancelamentos automático por expiração de prazos.  
 
Implantação do EFD-REINF e E-Social 

 Gestão: 26427 - Órgão 

Com a obrigatoriedade da escrituração fiscal imposta pela SRF em agosto 
de 2022, novas obrigações e responsabilidades foram criadas, pois, o EFD-
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REINF utilizado para  a retenção e recolhimento do INSS, foi instalado sem 
que o sistema Siafi acatasse todas as formas de crédito, a exemplo do crédito 
de emendas que o sistema não aceita inclusão das multas e juros com 
créditos diferentes do principal , além da demora no recebimento do 
financeiro, para arcar com o tempestivo recolhimento do tributo. O sistema 
EFD REINF não gera relatório que permita a conciliação com o   siafi e a 
centralização do recolhimento na Reitoria, sem o garantia de estrutura de 
pessoal e até de treinamento para absorver mais essa rotina, provocou um 
maior dimensionamento das atividades de acompanhamento, conciliação, 
recolhimento e cobrança para com as Unidades. Em relação ao E-social há a 
dificuldade de confirmação e validação dos valores junto a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, sem pontuar a indefinição em relação ao uso do sistema 
para MEI e Contribuintes Individuais. 
 
Conformidade de Registro de Gestão 

 Gestão: 26427 – Órgão 

Falta de registro da conformidade de gestão nas unidades do IFBA, 
inclusive na Reitoria a partir do mês de setembro/2022, por falta de indicação 
de servidor responsável para proceder o registro ou a realização pelo próprio 
ordenador. 
 
 
Falta de Contabilista na UG  

 UG: 158408 e 158589 

As Unidades Gestoras de Porto Seguro (158408) e Irecê (158589) não 
possuem contabilista para acompanhamento da gestão patrimonial e contábil. 
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Balanço Orçamentário  
 
Figura 1 – Balanço Orçamentário  – Receitas 

 
Fonte : Siafi 
 
 

Neste último trimestre , pela avaliação da Receita no Balanço 
Orçamentário constatamos a arrecadação de 100,58 por cento da previsão 
atualizada, sendo o maior incremento de 100,38 por cento dado pela 
arrecadação do Concurso Público realizado pelo IFBA, com início das 
inscrições em 05 de setembro de 2022, sendo ainda, essa arrecadação R$ 
2.702.056,00 (dois milhões, setecentos e dois mil e cinquenta e seis reais).O 
Concurso Público é   referente aos Editais:  Edital nº 02 de 19 de agosto de 
2022 com 65 vagas para docentes e Inscrição no valor de  R$ 150,00. O 
Edital nº 03/2022  apresenta 125 vagas para Técnico e os valores variam de 
R$ 80,00 e R$ 120,00 de  acordo com nível de escolaridade.  
Outro item da receita, corresponde a arrecadação de aluguel e taxas 
administrativas as quais cumpriram 72,69 por cento da previsão. Houve 
devolução de saldo de convênios de exercícios anteriores no valor de R$ 
61.271,73 (sessenta e hum mil, duzentos e setenta e hum reais e setenta e 

    Créditos Cancelados - 22.151.137,00 - -

    Superavit Financeiro - - - -
    Excesso de Arrecadação - 3.804.478,00 - -

TOTAL 2.892.935,00 2.892.935,00 672.012.155,42 669.119.220,42
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 25.955.615,00 - -25.955.615,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 2.892.935,00 2.892.935,00 2.909.600,90 16.665,90
DEFICIT 669.102.554,52 669.102.554,52

        Mobiliária - - - -
        Contratual - - - -

        Contratual - - - -
    Operações de Crédito Externas - - - -

    Operações de Crédito Internas - - - -
        Mobiliária - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 2.892.935,00 2.892.935,00 2.909.600,90 16.665,90
REFINANCIAMENTO - - - -

        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - -
        Demais Receitas de Capital - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -
        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -
        Integralização do Capital Social - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -
    Transferências de Capital - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -
        Alienação de Bens Intangíveis - - - -

    Alienação de Bens - - - -
        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Operações de Crédito Internas - - - -
        Operações de Crédito Externas - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -
    Operações de Crédito - - - -

        Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - -
        Demais Receitas Correntes - - - -

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - -
        Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio - - - -

    Outras Receitas Correntes - - - -
        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - -

        Outros Serviços - - - -
    Transferências Correntes - - 61.271,73 61.271,73

        Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - -
        Serviços e Atividades Financeiras - - - -

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.691.700,00 2.691.700,00 2.702.056,00 10.356,00
        Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao - - - -

    Receita Industrial - - - -
    Receitas de Serviços 2.691.700,00 2.691.700,00 2.702.056,00 10.356,00

        Demais Receitas Patrimoniais - - - -
    Receita Agropecuária - - - -

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - -
        Cessão de Direitos - - - -

        Delegação de Serviços Públicos - - - -
        Exploração de Recursos Naturais - - - -

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 201.235,00 201.235,00 146.137,07 -55.097,93
        Valores Mobiliários - - 136,10 136,10

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social - - - -
    Receita Patrimonial 201.235,00 201.235,00 146.273,17 -54.961,83

        Contribuições Sociais - - - -
        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -
    Receitas de Contribuições - - - -

        Impostos - - - -
        Taxas - - - -

RECEITAS CORRENTES 2.892.935,00 2.892.935,00 2.909.600,90 16.665,90
    Receitas Tributárias - - - -

RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
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três centavos), que não estava previsto, e gerou receita para tesouro. 
 
 
Figura 2 - Balanço Orçamentário  – Despesas  
 

 
Fonte : Siafi 
 
 

Na Avaliação da despesa no Balanço Orçamentário além do corte 
praticado pelo Governo Federal no 2º trimestre no valor de R$ 6.243.073,00, 
que no IFBA recaiu sobre as despesas de Custeio, além disso, o BO 
demonstra um decréscimo na dotação atualizada de custeio no valor de R$ 
2.136.275,00 (dois milhões, cento e trinta e seis mil e duzentos e setenta e 
cinco reais) decorrente de alterações orçamentárias para outras ações. Nas 
despesas de Capital, confirmamos um acréscimo na dotação atualizada no 
valor de R$ 3.085.314,00 (TR) com a inclusão no orçamento investimento de 
outros instrumentos(TED e Emendas) nesta natureza de despesa e  o 
incremento ocasionado  pelas alterações orçamentárias realizadas do 1º ao  
4º momento para a ação 20RG – Reestruturação e Modernização para 
completar a execução das despesas de capital.  

 
Em 28 de novembro o MEC por determinação da JEO - Junta de 

Execução Orçamentária, instituída pelo Decreto nº 9.884/2019, conforme 
mensagem siafi 2022/3083960,determinou a retirada dos limites de 
movimentação e empenho da conta contábil 823200100 - Limites 
Orçamentário a Uitlizar no conta corrente NDA, impedindo a emissão de 
empenho e/ou descentralização dos créditos, bem como a movimentação  
entre ás Unidades do IFBA com créditos da LOA . Os limites para emendas 
individuais não foram atingidos. No IFBA essa determinação significou a 
retirada de  R$ 2.105.674,57( dois milhões , cento e cinco mil, seiscentos e  
setenta quatro reais e cinquenta  sete centavos) deixando a Reitoria do IFBA 
sem possibilidade de emitir notas de empenhos, reforços, receber devoluções 
de créditos,   descentralizar novos créditos ou realizar movimentações entre 
ás unidades do IFBA.  

 
Em 02 de dezembro os limites foram devolvidos e o limite de R$ 

2.105.674,57( dois milhões , cento e cinco mil, seiscentos e  setenta quatro 
reais e cinquenta  sete centavos) restabelecido. No entanto, novas 

SALDO DA 
3.626.758,08
9.558.491,62

-
-5.931.733,54
-4.462.520,50
-4.462.520,50

-
-
-

-835.762,42
-
-
-
-
-
-
-

-835.762,42
-835.762,42TOTAL 645.220.778,00 671.176.393,00 672.012.155,42 649.737.074,64 601.515.550,56

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 645.220.778,00 671.176.393,00 672.012.155,42 649.737.074,64 601.515.550,56
        Outras Dívidas - - - - -
        Dívida Mobiliária - - - - -
    Amortização da Dívida Externa - - - - -
        Outras Dívidas - - - - -
        Dívida Mobiliária - - - - -
    Amortização da Dívida Interna - - - - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - -
SUBTOTAL DAS DESPESAS 645.220.778,00 671.176.393,00 672.012.155,42 649.737.074,64 601.515.550,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - -
    Amortização da Dívida - - - - -
    Inversões Financeiras - - - - -
    Investimentos 871.155,00 3.956.469,00 8.418.989,50 2.712.629,99 2.291.210,01
DESPESAS DE CAPITAL 871.155,00 3.956.469,00 8.418.989,50 2.712.629,99 2.291.210,01
    Outras Despesas Correntes 113.986.900,00 105.607.552,00 111.539.285,54 95.005.112,52 89.672.441,73
    Juros e Encargos da Dívida - - - - -
    Pessoal e Encargos Sociais 530.362.723,00 561.612.372,00 552.053.880,38 552.019.332,13 509.551.898,82
DESPESAS CORRENTES 644.349.623,00 667.219.924,00 663.593.165,92 647.024.444,65 599.224.340,55

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO 
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determinações foram tomadas pelo MEC. Mediante mensagem Siafi 
2022/3095354, fomos comunicados que por força do Decreto nº 11.269 de 30 
de novembro de 2022,  zerou  todos os limites de pagamento do MEC para 
as despesas discricionárias previsto para o mês de dezembro. 

 
Diante do exposto, o MEC, determinou que as unidades vinculadas ao 

Ministério, somente podem efetuar pagamento com os recursos que  
possuiam em sua conta de 111122001 - Limite de Saque e que Não haveria 
novos repasses no mês em curso. O que  acarretou grandes dificuldades já 
que os repasses não vinham atingindo o valor necessário ao pagamento de 
todas ás despesas desde o mês de outubro de 2022. Na mesma data, o 
Governo inibe também  a utilização dos créditos disponíveis realizando novo 
bloqueio, só que agora dos Créditos disponíveis na conta contábil 
62.211.00.00 - Crédito Disponível, em valor superior ao disponível neste 
momento do exercício,  gerando saldo invertido na conta de Crédito 
Bloqueado 62.212.0107,  em todas as ações, e determinando a 
impossibilidade de emissão de empenhos e/ou descentralizações. Em 
16/12/2022 os créditos foram desbloqueados e os saldos invertidos forma 
regularizados 

 
A execução das despesas de funcionamento no exercício ficou em 

105,62 por cento para as despesas de custeio e 212,79 por cento para as 
despesas de capital, fato justificado pela inclusão e execução dos 
instrumentos já citados e alterações orçamentárias. A análise vertical , que 
compara a execução de cada despesa em relação ao total , apresentou 
para o Custeio o percentual de  16,60 por cento das despesas de Custeio e 
1,25 por cento das despesas de Capital.  

 
No Balanço Orçamentário, a parte referente a dotação de pessoal 

inicial sofreu um acréscimo de R$ 31.249.649,00. A execução desta despesa 
atingiu o percentual de 98,30 por cento no exercício o que comprovou a 
necessidade de suplementação na dotação de pessoal indicada no terceiro 
trimestre. A participação deste elemento na Análise vertical ficou em 82,15 
por cento. 
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Figura 3 - Balanço Patrimonial 
 

 
 

 
No Balanco Patrimonial fica demonstrada a situação do patrimônio do 

exercício em relação ao exercicio anterior por grupo : Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido. 

 
O ativo de forma geral sofreu um acréscimo de 1,85 por cento, em 

relação ao ano anterior, influenciado principalmente pelo aumento, 
quantitativo, na conta imobilizado. Em termos percentuais a maior variação 
negativa foi de 35,93 por cento no grupo Ativo Circulante na conta VDS 
Pagas Antecipadamente. Ainda neste grupo observamos um acrescimo de 9 

2021 2022 2021
62.957.845,98 165.024.400,09 181.035.220,38
47.589.258,03 47.723.591,38 54.256.594,04

9.779.885,06 - -
9.779.885,06 4.406.843,65 750.819,57

- - -
5.069.411,09 - -

- - -
519.291,80 112.893.965,06 126.027.806,77

566.819.870,97 - 1.530.367,41
- - 1.530.367,41
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- 165.024.400,09 182.565.587,79
-

    Diferido - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de 
Imóveis

- -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de 
Imóveis

- -

-

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e 
Pat.

- -

        Direitos de Uso de Imóveis -

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e 
Patentes Ind

- -

-

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares -

        Softwares 774.765,80 820.546,80

            Softwares 774.765,80 820.546,80

-

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 476.425.080,78 447.212.129,16
    Intangível 774.765,80 820.546,80

1.047.507,80 737.731,22
            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -506.930,28 -1.511.367,88

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -
            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis -

        Bens Imóveis 392.448.568,39 389.384.527,79
    Resultados de Exercícios Anteriores 447.212.129,16 419.102.989,05

            Bens Imóveis 392.955.498,67 390.895.895,67
    Ajustes de Exercícios Anteriores

-

Resultados Acumulados 476.425.080,78 447.212.129,16
            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -

    Resultado do Exercício 28.165.443,82 27.371.408,89

- -
            Bens Móveis 185.245.780,46 176.614.796,38

Demais Reservas - -
            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens 
Móveis

-

    Imobilizado 577.694.348,85 565.999.324,17
Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

        Bens Móveis 185.245.780,46 176.614.796,38

Reservas de Lucros

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -
            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. 
Perm.

- -

Reservas de Capital - -

2022 2021
        Demais Investimentos Permanentes - -

Patrimônio Social e Capital Social - -
            Demais Investimentos Permanentes -

        Investimentos do RPPS de Longo Prazo - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
            Investimentos do RPPS de Longo Prazo -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do 
RPPS

- -

ESPECIFICAÇÃO

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ 
Investimentos

-     Demais Obrigações a Longo Prazo
            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para 
Investimentos

-     Resultado Diferido

        Propriedades para Investimento -     Transferências Fiscais a Longo Prazo
            Propriedades para Investimento -     Provisões a Longo Prazo

    Investimentos -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
        Participações Permanentes -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo

    Ativo Realizável a Longo Prazo -     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
        Estoques -     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

    VPDs Pagas Antecipadamente 332.731,23     Demais Obrigações a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE 578.469.114,65 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

    Estoques 4.851.444,66     Transferências Fiscais a Curto Prazo
    Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda -     Provisões a Curto Prazo

        Demais Créditos e Valores 10.699.197,16     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo

    Caixa e Equivalentes de Caixa 47.096.993,17     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
    Créditos a Curto Prazo 10.699.197,16     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

ESPECIFICAÇÃO 2022 ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE 62.980.366,22 PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO PASSIVO

629.777.716,95 641.449.480,87 629.777.716,95TOTAL DO ATIVO 641.449.480,87 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



 
 

21 
 

por cento na conta Crédito a Curto Prazo. No Grupo Não Circulante, a conta 
intangível teve uma variação negativa de 5,58 por cento, enquanto que o 
imobiliazado teve um aumento de 2,07 por cento. 

 
Diferente do ativo, o passivo demonstrou um decréscimo influenciado 

por todos os itens do grupo relacionados aos valores pendentes pagamento 
da folha de pessoal,  diárias a pagar  e demais obrigações de curto prazo, 
exceto para a conta de fornecedores que um acrécimo de 486,94 por cento.  
A folha aparece no demonstrativo pois o pagamento efetivo acontece no 
primeiro dia do mês subsequente . A Análise Horizontal  indica o percentual 
de acréscimo de 1,85  por cento em relação ao total do grupo .  
O Patrimônio Líquido, demonstra um acréscimo de R$ 11.671.763,92 na 
conta de resultados acumulados. Fato comprovado pela análise horizontal 
que indica o percentual de aumento em relação ao total de 6,53 por cento do 
total do grupo.  
 
 
 
Figura 4 - Balanço Financeiro 
 

 
 

O Balanço Financeiro demonstra os movimentos ocorridos por meio 
das operações financeiras, demonstrando em seções específicas os 
ingressos e os dispêndios. Esse quadro evidencia os recebimentos e 
pagamentos de natureza extraórçamentária e os saldos proveniente do 
exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte . Na 
análise horizontal se observa um crescimento  na Receita Orçamentária de 
543,44 por cento em relação ao exercício anterior, esse aumento deve-se à 
arrecadação por conta do concurso público. Os restos a pagar processados 
demonstram uma aumento de 4,76 por cento e na conta de Restos a Pagar 
Não Processados um decréscimo de 7,84 por cento. Houve uma redução de 
50,60 por cento na restituição de depósitos e valores. No exercicio de 2022 
tivemos um acrescimo final de 5,92 nos ingressos. 

 
Nos dispêndios a maior variação aconteceu no recolhimento do 

encargo patronal do regime próprio RPPS no percentual de 170 por cento em 
relação ao exercício anterior. Outra grande evolução foi nos recursos 

2021 ESPECIFICAÇÃO 2022 2021
535.404,80 Despesas Orçamentárias 672.012.155,42 627.991.026,32

-     Ordinárias 587.297.178,92 566.621.245,30
571.654,80     Vinculadas 84.714.976,50 61.369.781,02

16.568,88         Educação 2.972.219,37 2.530.155,58
-         Seguridade Social (Exceto Previdência) 4.621.868,00 29.740.000,63

555.085,92         Previdência Social (RPPS) 72.154.329,00 26.715.589,80
-36.250,00         Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e 4.966.560,13 2.384.035,01

691.248.265,31 Transferências Financeiras Concedidas 67.212.673,46 59.204.963,74
645.670.304,99     Resultantes da Execução Orçamentária 54.932.775,51 43.574.795,26
602.134.799,70  88.202,18 39.289,97
43.535.505,29         Sub-repasse Concedido 54.844.573,33 43.535.505,29
45.577.960,32     Independentes da Execução Orçamentária 12.279.897,95 15.630.168,48
43.514.675,79         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 11.655.098,13 15.045.625,42

4.138,48         Demais Transferências Concedidas 74.338,39 136.204,06
2.059.146,05         Movimento de Saldos Patrimoniais 550.461,43 448.339,00

-     Aporte ao RPPS - -
-     Aporte ao RGPS - -

71.798.819,59 Pagamentos Extraorçamentários 68.842.597,50 72.620.758,62
46.031.315,50     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 46.196.301,67 41.563.743,94
24.170.497,69     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 22.084.954,57 29.889.069,86

1.163.884,82     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 557.456,20 1.167.944,82
433.121,58     Outros Pagamentos Extraorçamentários 3.885,06 0
431.520,12         Demais Pagamentos 3.885,06 0

1.601,46
43.823.517,01 Saldo para o Exercício Seguinte 47.096.993,17 47.589.258,03
43.823.517,01     Caixa e Equivalentes de Caixa 47.096.993,17 47.589.258,03

807.406.006,71 TOTAL 855.164.419,55 807.406.006,71

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO 2022

Receitas Orçamentárias 2.909.600,90
    Ordinárias -
    Vinculadas 2.918.119,48
        Educação 0
        Previdência Social (RPPS) -
        Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 2.918.119,48
    (-) Deduções da Receita Orçamentária -8.518,58
Transferências Financeiras Recebidas 733.095.485,99
    Resultantes da Execução Orçamentária 701.215.697,75
        Repasse Recebido 646.371.124,42
        Sub-repasse Recebido 54.844.573,33
    Independentes da Execução Orçamentária 31.879.788,24
        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 30.380.698,23
        Demais Transferências Recebidas 3.800,00
        Movimentação de Saldos Patrimoniais 1.495.290,01
    Aporte ao RPPS -
    Aporte ao RGPS -
Recebimentos Extraorçamentários 71.570.074,63
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 48.221.524,08
    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 22.275.080,78
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 575.002,33
    Outros Recebimentos Extraorçamentários 498.467,44
        Arrecadação de Outra Unidade 498.467,44

TOTAL 855.164.419,55

        Demais Recebimentos 0
Saldo do Exercício Anterior 47.589.258,03
    Caixa e Equivalentes de Caixa 47.589.258,03
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vinculados a fundos, órgãos e programas,  representando um percentual de  
aumento de 108,33 por cento em relação ao exercício de 2021. O repasse 
concedido teve um aumento de 124,49 por cento, em decorrência do 
cumprimento do cronograma do plano de trabalho do Termo de Execução 
Descentralizada entre o IFBA e outros órgãos. 
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Demonstração de Fluxo de Caixa 
 
Figura 5 - Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

 

8.401.053,46 16.323.149,27
737.078.556,66 693.380.676,51

- -
- -

146.137,07 304.177,52
- -
- -

2.702.056,00 214.552,00
136,10 106,40

0 16.568,88
61.271,73 -

- -
- -
- -
- -

61.271,73 0
734.168.955,76 692.845.271,71

575.002,33 1.163.884,82
733.095.485,99 691.248.265,31
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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            Cultura
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    INGRESSOS
        Receita Tributária
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        Receita Patrimonial
        Receita Agropecuária

 2022 2021

- -
- -
- -
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-81.991.618,58 -79.592.376,95
- -
- -
- -
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-137.888,00 -54.066,40

-67.774.014,72 -60.372.908,56
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-67.212.673,46 -59.204.963,74
-3.885,06

-8.893.318,32 -12.557.408,25
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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    INGRESSOS
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Nesta Demonstração é possível visualizar as origens dos recursos e 
suas aplicações ,    identificando com mais clareza o que gera alteração no 
Balanço Financeiro . A análise horizontal demonstra que houve um 
decréscimo de 48,53 por cento no fluxo financeiro em relação ao exercício de 
2021.  Na DFC é possível identificar que o decréscimo na Receita é 
proveniente do aumento de despesas de pessoal.  

 
A Receita de Serviços, teve um aumento de 1.159,39 por cento, 

decorrente do início das inscrições para o Concurso Público. Em 
transferências recebidas  está registrado o valor de devolução da FEP 
referente ao convênio com a FUNASA para execução do PISA .  

 
Em outros ingressos operacionais se identifica um aumento nas 

Transferências Financeira recebidas do MEC para a execução das despesas. 
Na análise horizontal, percebe-se que houve um acréscimo de 7,79 por cento 
nas despesas de pessoal em relação ao exercício de 2022 e uma aumento 
de 7,62 por cento nos desembolsos de 2022, pela demora no repasse de 
financeiro para pagamento das despesas. 
 
 

Movimentação Orçamentária 

Na movimentação do orçamento é possível verificar a movimentação 
de créditos recebidos e/ou concedidos pelo Òrgão e pela UO. Pelo Órgão é 
possível visualizar a movimentação dos créditos decorrentes da aprovação 
da LOA, TEDs, Emendas e destaque para pagamento de GECC – 
Gratificação de Encargos de Cursos e/ou Concursos por serviços prestados 
pelos servidores em outras Unidades Gestoras, especialmente para a 
avaliação dos processos de RSC - Reconhecimentos de Saberes e 
Competências. Demonstra o recebimento do destaque do FNDE para o 
programa ENERGIF e PROGREDIR para execução dos cursos FIC e o valor 
de R$ 450.000,00 para o Projeto Ialodês que tem como objeto cursos de 
aperfeiçoamentos para Mulheres em situação de Vunerabilidades. Na 
Movimentação de créditos por UO, O IFBA concedeu créditos para a 
Universidade Federal de Pernambuco no valor de R$ 35.288,00 para custear 
despesas do exercício para o Mestrado em Contabilidade e R$ 47.382,80 
para o projeto Remessa da DGTI com a UFBA. Para o IF do Sudeste de 
Minas Gerais o valor de R$ 16.218,36 para oficinas de aperfeiçoamento de 
servidores do setor de Gestão de Pessoas e o valor de R$ 17.744,95 para o 
IF Sergipe para custear oficinas de Mapeamento de Processos. O IFBA 
assinou um Termo de cooperação com o UF Paraiba para mestrado e 
doutorado em administração tendo repassado no exercício o valor inicial de 
R$ 800.000,00. 
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Notas Explicativas 

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis 

As Demonstrações Contábeis (DCON) Consolidadas do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)  

 
São elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 

4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei 
nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), NBC TSP Estrutura Concietual 
para Elaboração e Divulgação da Informação Contábil o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI. 

Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), as DCON 
consolidam as contas das unidades vinculadas a rede do IFBA, composta 
pela Reitoria mais 22 campi, um polo de inovação, três núcleos avançados e 
cinco centros de referência em construção, integrantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), as quais comporão o Balanço Geral 
da União (BGU), uma vez que o IFBA é uma autarquia Federal, Órgão da 
administração indireta, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), assim 
como comporá as demonstrações contábeis desse último Órgão. 

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as 
bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo 
PCASP). Dessa forma, as DCON são compostas por: 

I. Balanço Patrimonial (BP); 

II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 

III. Balanço Orçamentário (BO); 

IV. Balanço Financeiro (BF); 

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 

A DMPL não compõe as demonstrações contábeis apresentada pelo 
IFBA, uma vez que esse demonstrativo é obrigatório para as empresas 
estatais dependentes, sendo facultativo para os demais órgãos e entidades 
da Federação, conforme NBC T 16.6. 
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O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de 
tesouraria (conforme art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas 
as receitas e as despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, sejam 
controladas em um único caixa. Dessa forma, no BF, os saldos oriundos do 
exercício anterior e os destinados ao exercício seguinte estão concentrados 
no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa; 

Na consolidação das demonstrações contábeis da União, são 
utilizados critérios de compensação e de exclusão de itens das 
demonstrações que compensam ou eliminam, respectivamente, as 
transações realizadas entre as entidades que compõem o OFSS, visto que 
essas formam o ente econômico denominado União. No modelo PCASP, 
essas operações são possíveis a partir da comparação de contas que 
possuem o quinto nível igual a 2 – Intra. 

Todavia, a consolidação, a partir da compensação e eliminação de 
saldos das contas que possuem o nível “Intra”, implica alguns resíduos, pois: 

I. Pode haver o descasamento temporal entre os registros em função dos 
processos operacionais. Exemplo: a realização de uma despesa 
orçamentária em uma entidade (com o devido reconhecimento do passivo e 
da variação patrimonial diminutiva) precederá a realização orçamentária de 
uma receita em outra entidade (reconhecimento do ingresso do recurso e da 
variação patrimonial aumentativa); 

II. Como não há correspondência biunívoca entre os itens e as contas a 
serem compensadas, nem sempre é possível a identificação da contrapartida 
do valor a ser compensada ou eliminada. 

 

2 - Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis 

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis 
adotados, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP. 

(a) Moeda funcional 

A moeda funcional da União é o Real. 

(b) Caixa e equivalentes de caixa 

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e 
aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo 
valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data das demonstrações contábeis. 

(c) Créditos a curto prazo 
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Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionado, 
principalmente, com: 

(i) adiantamentos e (ii) valores a compensar. Os valores são mensurados e 
avaliados pelo valor original, acrescido da atualização monetária e juros, 
quando aplicável. 

(d) Estoques 

Compreende o almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados 
pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração 
e avaliação das saídas dos estoques é o custo de aquisição. Com a 
implantação do novo sistema de controle, SIADS, será adotado o custo médio 
ponderado, com os respectivos reflexos de ajustes patrimonial, conforme 
orienta o MCASP. 

Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, 
mediante as contas de ajustes para perdas ou para redução ao valor de 
mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado. 
Ainda não foi possível estabelecer parâmetro e base de informação 
consistente que permita a realização dos ajustes para perdas, uma vez que 
esse item está em constante movimentação. 

(e) VPDs pagas antecipadamente 

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade 
ocorrerão no curto prazo. A base de mensuração é o custo histórico. 

(f) Imobilizado 

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Deve ser 
reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou 
produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, 
amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à 
redução ao valor recuperável e à reavaliação. 

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são 
incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida 
útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os 
gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como 
variações patrimoniais diminutivas do período. 

(g) Intangível 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à 
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são 
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mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, 
estando sujeito a dedução do saldo da respectiva conta de amortização 
acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de 
quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por 
redução ao valor recuperável (impairment).No entanto, tais práticas contábeis 
ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de 
amortização e redução ao valor recuperável do intangível. 

(h) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização 
e exaustão 

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor 
recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública 
Direta da União, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 
4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBC TSP, o MCASP e a Lei nº 10.180/2001. 
Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no 
Manual SIAFI Web, Macro função 020330, disponível no sítio da STN/MF e 
na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014. 

h.1 Reavaliação: Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, os 
valores dos bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações 
públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja aplicado, a 
título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela 
SPU; houver alteração de área construída, independentemente do valor 
investido; seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como 
incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros. Os 
valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de 
dezembro, independentemente da classificação, considerando os parâmetros 
e características específicas dos imóveis e preços unitários regionais, 
atualizados periodicamente. 

h.2 Redução ao valor recuperável: A entidade avalia se há qualquer 
indicação de que um ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor 
recuperável, sem possibilidade de reversão desta perda em um futuro 
próximo. Caso haja indício, deverá estimar o valor da perda por meio de 
testes de recuperabilidade. A metodologia de avaliação dessa indicação de 
redução ao valor recuperável, bem como a mensuração do valor seguem as 
orientações do MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e 
estão descritas de forma mais detalhada no Manual SIAFI Web, Macro 
função 020330, disponível no sítio da STN/MF (www.tesouro.gov.br). 

No momento da adoção, por se tratar de uma mudança no critério 
contábil, a perda por irrecuperabilidade foi reconhecida como ajustes de 
exercícios anteriores, efetuando lançamentos cuja contrapartida foi 
diretamente no patrimônio líquido. Após a adoção inicial, a perda por 
irrecuperabilidade do ativo é reconhecida no resultado patrimonial, podendo 
ter como contrapartida diretamente o bem ou uma conta retificadora. Depois 
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do reconhecimento de uma perda por irrecuperabilidade, a variação 
patrimonial diminutiva de depreciação, amortização ou exaustão do ativo é 
ajustada para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor 
residual. 

h.3 Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados 
no SPIUnet e bens móveis: 

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o 
custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os 
indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é aplicável a 
toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os bens 
imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para os bens móveis é o das 
quotas constantes. 

Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados 
no SPIUnet e a dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do 
mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o 
valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam 
relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em 
fração menor do que um mês. 

h.4 Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet: 

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e 
automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da 
acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e a 
depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em 
condições de uso. 

A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou, 
na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU) segundo a natureza e as características dos bens imóveis. 
Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a 
depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor. 

(i) Passivos circulantes e não circulantes 

As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das 
variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis. 

Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: 
(i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e 
financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) 
obrigações de repartições a outros entes; (vi) provisões; e (vii) demais 
obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do 
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passivo não circulante. 

(j) Apuração do resultado 

No modelo do PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados: 

I. Patrimonial; 

II. Orçamentário; e 

III. Financeiro. 

(j.1) Resultado patrimonial 

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das 
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais 
diminutivas (VPD). 

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios 
econômicos ou potencial de serviços fluirão e quando puderem ser 
mensuradas confiavelmente. 

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá 
decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a 
União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na 
assunção de passivos. 

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA 
e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o 
resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O 
detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na 
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

(j.2) Resultado orçamentário 

O regime orçamentário segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. 
Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas 
e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário 
representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as 
despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado 
diretamente no Balanço Orçamentário. 

(j.3) Resultado financeiro 

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, 
orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e 
alteraram as disponibilidades. No Balanço Financeiro, é possível identificar a 
apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades da União, 
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pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o 
resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

3 - Caixa e Equivalentes de Caixa 

O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla numerários em 
moeda nacional, em conta única. 

 

4 – Estoque 

Em 2022, o IFBA apresentou um saldo de R$ 4,851 milhões 
relacionados a estoque, sendo R$ 5,069 milhões de saldo ao final em 
31/12/2021, representando uma variação monetária negativa de 
aproximadamente 4,29% correspondendo a uma redução de R$ 217.966,43 
mil em relação a 2021. 

Tabela 1 – Estoque – Composição. 

Fonte Siafi 2022 

As contas de estoque continuam em processo de avaliação, haja vista 
a evidência de conta com intitulação indevida, saldo não movimentado acima 
de vários exercícios, bem como expectativa de implementação de novo 
sistema de controle (SIADS), modulo almoxarifado, para adequação a 
realidade do órgão. 

O critério de avaliação dos estoques ainda não tem sido simétrico para 
todo o órgão em atendimento aos manuais de contabilidade aplicados ao 
setor público. Estima-se que o custo ou preço específico, em que se atribui 
aos custos da saída o valor que efetivamente se pagou nas entradas, 
considerando a nota de empenho, ainda tem sido o critério utilizado pela 
maioria das unidades vinculadas, contudo a média ponderada móvel, como 
critério estabelecido aos órgãos público já é uma realidade em algumas 
unidades, sobretudo aquela em que o sistema SIADS já foi implantado. No 
IFBA somente a Reitoria tem o Siads, módulo Almoxarifado, implantado. 
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5– VPDS Pagas Antecipadamente - CP 

Em 2022, o IFBA apresentou um saldo de R$ 332.731,23 mil 
relacionados a VPDS pagas antecipadamente - CP, sendo R$ 519,29 mil de 
saldo ao final de 31/12/2021, representando uma variação monetária negativa 
de -35,93% correspondendo a uma redução de R$ - 186.560,57 mil em 
relação ao ano anterior. 

Tabela 2 – VPDS Pagas Antecipadamente - CP – Composição. 

Fonte – Siafi 2022 

 

6 – Bens Móveis 

No Balanço Patrimonial também está demonstrado o valor dos Bens 
imóveis e aqui destacamos a sua composição por órgão. Na composição se 
evidencia o valor da depreciação acumulada lançada pelo sistema 
patrimonial. O IFBA contratou uma empresa que está realizando o inventário 
patrimonial na busca pela implantação do sistema Siads que trará como 
benefício o cálculo tempestivo da depreciação. Em relação ao mês de 
encerramento de 2021 até o encerramento deste exercício o valor de bens 
móveis recebeu um incremento de aproximadamente 4,89 por cento 

Tabela 3 – Bens Móveis – Composição. 

Fontes: Siafi e Tesouro Gerencial 

A tabela aponta que os grupos: Máquinas e equipamentos, bens de 
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informática, moveis e utensílios e materiais culturais foram os principais itens 
que contribuiu com o acréscimo em bens móveis, os quais representam 
juntos, aproximadamente, 90,32% da totalidade dos móveis. A variação 
monetária nesse subgrupo ocorreu em virtude das alterações orçamentárias 
de custeio para capital que permitiu a aquisição, em volume relevante, de 
equipamento nos diversos Campi do IFBA. 

A Reitoria no exercício de 2020 realizou estudo nos registros dos bens 
moveis em sua base SIAFI haja vista tendência histórica de concentração de 
bens móveis de várias unidades em sua UG, onde foram identificadas as 
unidades visando favorecer a descentralização financeira do registro dos 
bens moveis que não pertencem a Reitoria de modo que nos relatórios 
contábeis das unidades vinculadas reflitam a realidade do custo histórico dos 
seus bens físicos. Quantos aos bens, merecem destaque os acervos 
bibliográficos, cujos registros financeiros, adquirido pela Reitoria em época 
histórica, ainda não foi descentralizado a nenhuma unidade vinculada e, por 
esse motivo, o relatório contábil dessas unidades não refletem o seu saldo 
histórico, apresentando, conforme evidenciado em relatório de notas 
explicativas no campus Seabra, registro subavaliado. Situação que 
permaneceu no exercício de 2022 

Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis a classificar”, em demais 
bens moveis se refere a auxílio pesquisador concedido para a execução de 
projeto de sustentabilidade no Campus Salvador, os bens serão classificados 
tão logo for realizado a prestação de contas dos pesquisadores com a 
aquisição dos bens. 

Não tem sido possível a alocação sistemática do valor depreciável dos 
bens móveis ao longo da vida útil dos mesmos, como parcela a ser 
transferida periodicamente para o resultado do exercício, haja vista a fase de 
realização de inventário em algumas unidades para a implementação do 
SIADS estar em processo de encaminhamento. Por essa razão o saldo dos 
bens móveis apresentado no Balanço não reflete a realidade atualizada do 
Órgão, pelo não reconhecimento monetário do desgaste desses bens ao 
longo do tempo, assim como pela ausência, em algumas unidades, da 
realização do inventário. 

 

7 – Bens Imóveis 

No Balanço Patrimonial também está demonstrado o valor dos Bens 
imóveis e aqui destacamos a sua composição por órgão. Na composição se 
evidencia o valor da depreciação acumulada lançada pelo sistema 
patrimonial. 
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Tabela 4 – Bens Imóveis– Composição. 

Fonte Tesouro Gerencial. 

Nesse exercício de 2022 se verifica um acréscimo no subgrupo do 
imobilizado, título de bens de uso especial e Imóveis em andamento, 
corresponde ao registro e reavaliação de imóveis no campus Eunápolis, 
assim como construção do modulo avançado de Campo Formoso 

Tabela 5 – Bens Imóveis de Uso Especial 

Fonte Tesouro Gerencial 

Evidencia-se na composição da estrutura dos imóveis que “bens 
imóveis em andamento” representam mais da metade do total dos bens 
imóveis, os quais se referem a obras em andamento, assim como também a 
imóveis já concluídos que, por ausência de informação do termo de 
conclusão das obras para o correto registro do bem, segundo a sua espécie, 
no SIAFI como bens registrados no Spiunet, ainda permanecem nessa conta 
contábil. 

Observa-se que houve início de procedimento formal orientativo 
visando distinguir com clareza a segregação do registro do reconhecimento 
inicial dos imóveis ao custo de construção com os procedimentos de 
reavaliação, conforme processo 23278.002330/2020-37, em que consta o 
volume financeiro do custo das obras registrado no SIAFI da Reitoria por 
campi para compor o custo histórico dos imóveis dos campi já construído a 
ser considerado como valor monetário de referência para o cadastro dos 
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imóveis no Spiunet. 

8 – Intangível 

No grupo Intangível, demonstrado no Balanço patrimonial , 
destacamos a composição conforme tabela abaixo que compara o exercicio 
de 2022 com o fechamento de 2021 . Composto basicamente de software, 
tendo a classificação dividida entre vida útil definida e indefinida. Sendo 
necessário distinguir a periodicidade para corrigir a classificação e determinar 
a vida útil daqueles que possuem vida útil definida. Motivo pelo qual não há 
amortização. Há também a necessidade de implantação do sistema SIADS, 
para que o acompanhamento aos bens seja efetivo e amortização seja 
tempestiva. 

Tabela 6 – Intangivel - Composição 

Fonte: Siafi e Tesouro Gerencial 

 

9- Fornecedores e Contas a Pagar - CP 

Em relação ao último trimestre o IFBA apresentou um saldo no 
subgrupo do passivo “Fornecedores e Contas a pagar” no valor de R$ R$ 
4.406.843,65 milhões, representando um acréscimo de aproximadamente 
486.94 por cento, que pode ser representado por obrigações assumidas com 
créditos de outros instrumentos (TEDs e Emendas) recebidos pelo IFBA . 

A Reitoria concentra o maior variação no grupo de contas a pagar 
representando o percentual de 1.335 em relação ao valor de fornecedores do 
órgão em 2022. 
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Tabela 7- Fornecedores e Contas a Pagar – Composição – Órgão 

 

Fonte Tesouro Gerencial 

 

Tabela 8 - Fornecedores e Contas a Pagar – Reitoria 

 

Fonte Tesouro Gerencial 

 

10 – Demais Obrigações de Curto Prazo - CP 

Em 2022, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passivo 
“Demais Obrigações de Curto prazo” no valor de R$ 10.699 milhões, 
decorrente da comparação com o13 salário que não foi realizada no 3º 
trimestre por não haver naquele período base para comparação . Na 
comparação observa-se um aumento 0,08 por cento do total de 2021. 

A evidência desses ativos representa um direito de compensação do 
Órgão por ocasião de obrigação do mesmo para com seus servidores e 
colaboradores, quando estes fizerem jus ao recebimento desses direitos, 
constituindo ativos que não se converterá em caixa para o Órgão. 

Verifica-se um aumento na variação monetária dos créditos a receber 
por cessão de pessoal, comparando-se com o exercício anterior, subgrupo do 
ativo circulante “demais créditos de curto prazo”, em função de aumento de 
direitos a receber da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Ministério 
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Público do Estado da Bahia e do Município Barreiras e em volume 
representativo do Município de Presidente Dutra. 

Na tabela 9, é apresentada a composição do subgrupo “Demais 
Obrigações de curto prazo”, para os exercícios de 2022 em comparação com 
o exercício de 2021. 

Tabela 09 – Demais Obrigações de curto prazo – Composição. 

Fonte: SIAFI 2022. 

 

11 – Obrigações Contratuais - CP 

As obrigações contratuais são atos potenciais passivos que constituem 
o quadro das contas de compensações apresentadas no Balanço Patrimonial. 
Em 2022 o IFBA apresentou um saldo no subgrupo de obrigações contratuais 
a executar no valor de R$ 19 milhões, sendo R$ 12,25 milhões de saldo ao 
final em 31/12/2021, representando uma variação monetária de 70,98% 
correspondendo a um aumento de 3.167 milhões em relação ao exercício de 
2021. O registro do subgrupo ocorre de forma manual e com base na 
liquidação dos títulos e documentos comprobatório das despesas, não 
havendo rotina de registro automáticos dos saldos dos contratos, a partir da 
sua vigência de forma integrada com o SIASG, na maioria dos Campi, por 
esse motivo os saldos apresentados não refletem a realidade do Órgão, 
evidenciando saldo remanescente de contratos já encerrados, os quais estão 
em processo de análise para subsidiar as baixas. Na Tabela 11 
demonstramos um aumento de 28,28 por cento nos maiores contratos de 
2022 para 2021. 
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Tabela – 10 – Obrigações Contratuais de Curto Prazo 

 

 

Tabela 11– Maiores Contratos nos exercícios de 2022 e 2021. 

 

Fonte Tesouro Gerencial 

 

12 - Receitas Correntes Realizadas 

As receitas de serviços, categoria econômica receita corrente, são 
compostas por serviços administrativos, taxa de inscrição em concurso 
público e processo seletivo para professor substituto. A tabela evidencia que 
a Receita de Concurso representa 94% na receita da Receita total no 
exercício de 2022, decorrente da arrecadação para o Concurso Público de 
Docente e TAE, já citado na avaliação do BO – Receitas. As receitas 
patrimoniais são compostas por alugueis de espaço interno e os rendimentos 
provenientes da aplicação de recurso na conta única, representando, 2% de 
do montante de receita corrente arrecadado no semestre. Esse trimestre 
representa uma melhora em relação aos dois últimos semestres, tendo por 
elemento exclusivo maior volume de arrecadação de Concurso Público para a 
contratação de servidores TAE e Docentes. Essa receita foi a principal fonte 
de receita própria do órgão. Já o Processo seletivo – PROSEL, que ocorria a 
partir do segundo semestre e se constituía, como a maior receita , os quais 
apesar da continuidade, dada a circunstância de crise econômica, tem sido 
realizado integralmente gratuito. Na Tabela abaixo, demonstra-se o valores 
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arrecado por Câmpus. Tedno Salvador como maior arrecadação para a 
Receita de Aluguel. Neste demonstrativo destacamos o valor de R$ 
61.271,73 , receita de exercício anterior, proveniente da devolução de saldo 
não utilizado em convênio tendo a sua Gru retificada pra Receita do Tesouro 
Nacional. 

Tabela 12 - Receitas Realizadas Por Câmpus 

 

 

13 – Restos a Pagar 

Outro aspecto importante na Execução Orçamentária é a execução 
dos saldos inscritos em Restos a Pagar . Essa categoria representa o esforço 
da administração em realizar todos os projetos e cumprir todas as obrigações 
assumidas em exercício anterior. 
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Tabela 13 – Restos a Pagar por categoria Econômica 

Fonte: SIAFI 2022 

Na Tebela 13 é possível observar a composição dos saldos de 
empenhos inscritos em restos a pagar por categoria econômica de Custeio e 
Capital, sendo possível observar a inscrição, reinscrição, pagamento e 
cancelamento em cada categoria . 

 

Tabela 14 –Composição dos Restos a Pagar Não Processados – MDE 
IDUSO 8 

Fonte: SIAFI 2022 

Na Tabela 14 demonstra a composição dos saldos inscritos, 
reinscritos, cancelados e pagos em restos a pagar na Manutenção e 
desenvolvimento do ensino . Os dados forma obtidos no Tesouro Gerencial 
usando com o base o mês 014 – de encerramento do exercício de 2022 e a 
execução do órgão 26427. 

A Reitoria é o órgão que possui o maior volume de restos a pagar não 
processados inscritos quando considerado apenas o orçamento proveniente 
das unidades executoras (UG’s) vinculadas à sua estrutura, detendo 51,91% 
do total a ser executado. Isso ocorre devido ao fato da mesma concentrar a 
execução dos termos de execução descentralizadas, sobretudo a pretensão 
de aquisição de equipamento energético para instalação das usinas 
fotovoltaicas na rede IFBA, equipamentos tecnológicos, bem como execução 
do funcionamento institucional tais como, auxilio pesquisador, serviço de 
apoio operacional, manutenção de bens imoveis e contratos continuados. 

O Campus Salvador evidencia o terceiro maior volume de restos a 
pagar a executar, 7,26%, seguido do Campus de Vitoria da Conquista que 
representa 6,70% do saldo em restos a pagar nesse segundo trimestre. No 
Campi Salvador que concentra o maior número de aluno e compõe o 
segundo maior volume de orçamento oriundo de exercício anterior a 
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executar, verifica-se que o seu saldo decorre de forma significativa de 
materiais de distribuição gratuita e de consumo, serviço de manutenção de 
imoveis e equipamento de áudio e vídeo. O campus de Vitoria da Conquista 
se verifica grande volume de matérias de assistência social, seguido de 
pretensão de aquisição de equipamento tecnológico, obras e serviço de 
manutenção de imoveis. 

 

13 - Outros Instrumentos de captação de créditos orçamentários 

Emendas - é o Instrumento que o Congresso Nacional possui para 
participar do Orçamento .Objetivos – apresentar programações orçamentárias 
com objetivo de atender às demandas das comunidades que representam. 
Pode ser : Do Relator, de Comissão, Individuais ou de Bancada; 

Convênios ou Contratos de Repasse - são compromissos firmados 
pela união para repassar recursos de uma instituição para outra. Convênios – 
Não há necessidade de intermediáriosContrato de Repasse – Há a presença 
de um intermediário; 

TED – Termo de Execução descentralizada - Decreto 10.426/2020 
descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração 
pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada. 

No Ifba a captação destes instrumentos se faz necessário para 
completar a execução e permitir a realização de projetos que permitam 
ampliar o número de estudantes beneficiados pela missão Institucional, bem 
como, assegurar a permanência e êxito dos estudantes, especialmente em 
um cenário de bloqueio e corte como aconteceu neste exercício de 2022 mas 
com reflexo em toda a execução do exercício de 2022. 

 
O IFBA também recebeu emenda de bancada que veio registrada 

como TED 11.508 para auxiliar no Funcionamento da instituição e consta na 
Tabela 16 de TEDs. Como complementação dessa emenda foi 
disponibilizado também o TED 11.556 . Ambos tinham como objeto contribuir 
com o funcionamento em cenário de cortes e bloqueios. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabela 15 – Relação dos TEDS 

 

 

Relação dos TEDS – Termo de Execução Descentralizada

42 

Termo de Execução Descentralizada 
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Os TEDs recebidos foram executados de acordo com o seu objeto e o 
percentual de execução e devolução pode ser observado na tabela acima 

Como resumo dessa execução dos TEDs destacamos por grupo de despesa: 

 

Tabela 16 – Valores dos TEDS por Categoria Econômica 

 

 

Tabela 17 – Relação de Emendas Individuais 

 

As emendas foram quase que 100% executadas restante conforme 
planilha o valor do saldo irrisórios a executar que representou o percentual de 
0,0017 . As justificativas para inexecução foram valor residuais insuficientes 
para a aquisição e/ou contratação de novos itens. 
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Glossário 

Este glossário objetiva auxiliar a interpretação dos termos técnicos utilizados 
neste documento. Contudo, não altera, nem sobrepõe as orientações do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

Ativo. Recurso controlado no presente pela entidade como resultado de 
evento passado. 

Ativo Realizável a Longo Prazo. Compreende bens, direitos, dívida ativa e 
despesas antecipadas realizáveis após doze meses da publicação das 
demonstrações contábeis. 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais. Compreendem as variações 
patrimoniais diminutivas relativas a aposentadorias, pensões, reformas, 
reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter 
contributivo do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), bem como as ações de assistência 
social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao 
enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos 
sociais. 

Caixa e Equivalentes de Caixa. Compreendem o caixa em espécie e 
recursos alocados em conta corrente ou em aplicações financeiras para os 
quais não haja restrição de uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo 
valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

Circulante. Conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até 
doze meses da data das demonstrações contábeis. 

Créditos a Curto Prazo. Compreendem os valores a receber por 
fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências, 
empréstimos e financiamentos concedidos e outros valores realizáveis até 
doze meses após a data das demonstrações contábeis. 

Curto Prazo. Período de até doze meses da data das demonstrações 
contábeis. 

Demais Obrigações. Compreendem as obrigações da entidade com 
terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios 
decorrentes dessas obrigações. 

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos. 
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Compreendem a variação diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, 
redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação, 
perdas involuntárias. A incorporação de passivos compreende as 
incorporações de operações de crédito, provisões, restos a pagar, dentre 
outros. A desincorporação de ativos compreende o cancelamento de dívida 
ativa, encampação de dívidas passivas e baixa de bens, títulos e direitos. 

Estoques. Compreendem estoques de diversos tipos, tais como material de 
consumo, matéria prima, produtos em acabamento, produtos acabados e 
outros tipos de estoques. 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos. Compreendem as 
receitas auferidas com a exploração e a venda de bens, serviços e direitos 
que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de 
ingresso. Assim, estão incluídas as receitas patrimonial, agropecuária, 
industrial e de serviços. 

Fornecedores e Contas a Pagar. Compreendem as obrigações com 
fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados 
nas atividades operacionais da entidade, além das obrigações decorrentes do 
fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, inclusive os 
precatórios decorrentes dessas obrigações. 

Imobilizado. Compreende os bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da entidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 
a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 

 

 

Intangível. Compreende direitos que têm por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, tais 
como software, marcas, direitos e patentes industriais. 

Longo Prazo. Período após doze meses da data das demonstrações 
contábeis. 

Médio-Tec. constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de cursos 
técnicos concomitantes para o aluno regularmente matriculado no ensino 
médio regular nas redes públicas estaduais e distrital de educação, como 
uma proposta de fortalecimento de uma formação profissional. 

Não Circulante. Conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. 

Obrigações Fiscais. Compreendem as obrigações das entidades com o 
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governo relativas a impostos, taxas e contribuições. 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar. 
Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios 
assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. 

Outras Variações Aumentativas. Compreendem o somatório das variações 
aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: outras receitas 
correntes; ingressos extra orçamentários; variações patrimoniais a classificar; 
e reversão de provisões e de ajustes de perdas. 

Outras Variações Diminutivas. Compreendem o somatório das variações 
diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: premiações; 
incentivos; equalizações de preços e taxas; participações; e contribuições. 

Passivo. Obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção 
deva resultar na saída de recursos da entidade. 

Patrimônio Social e Capital Social. Subgrupo de “Patrimônio Líquido” 
formado fundamentalmente, pelo patrimônio social das autarquias, 
fundações, fundos e o capital social das demais entidades da administração 
indireta. 

Pessoal e Encargos Sociais. Compreendem a remuneração do pessoal 
ativo, civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais 
diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias, 
fixas ou variáveis, estabelecidas em lei, decorrentes do pagamento pelo 
efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, 
bem como contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à 
substituição de servidores e empregados públicos. Compreendem, ainda, 
obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre 
a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, 
contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a 
pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes 
as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. 

Resultado Patrimonial. Compreende o resultado patrimonial decorrente da 
diferença, positiva ou negativa, entre as variações patrimoniais aumentativas 
e diminutivas. 

Resultados Acumulados. Subgrupo “Patrimônio Líquido” formado, 
fundamentalmente, pelo saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos 
das empresas e os superavit ou deficit acumulados da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos. As diferenças entre ativos e passivos dos 
balanços consolidados foram compensadas nesse grupo. 
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Transferências e Delegações Concedidas. Compreendem o somatório das 
variações diminutivas com transferências intergovernamentais e 
intragovernamentais a instituições multigovernamentais, as instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos, a convênios e ao exterior. 

Transferências e Delegações Recebidas. Compreendem o somatório das 
receitas com transferências intergovernamentais, transferências 
intragovernamentais, transferências das instituições multigovernamentais, 
transferências das instituições privadas com ou sem fins lucrativos, 
transferências de convênios, transferências do exterior, delegações recebidas 
e transferências de pessoas físicas. 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo. Compreende o 
somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e 
operação da máquina pública, exceto aquelas com pessoal e encargos, tais 
como: diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, 
passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros, arrendamento 
mercantil operacional, aluguel, depreciação, amortização e exaustão. 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporações de Passivos. 
Compreendem a variação patrimonial aumentativa relativa à reavaliação de 
ativos, ao ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado 
do ativo é maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença 
compreende o ganho. Compreendem também a contrapartida da 
incorporação de novos ativos descobertos e a contrapartida da 
desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do 
cancelamento de restos a pagar. 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. Estão incluídos os 
descontos financeiros obtidos, os juros auferidos, os prêmios de resgate de 
títulos e debêntures, as variações monetárias e cambiais positivas, a 
remuneração dos depósitos bancários e aplicações financeiras, e demais 
operações financeiras que afetam positivamente o patrimônio. 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras. Estão incluídos os juros 
incorridos, descontos concedidos, comissões, tarifas bancárias e variações 
cambiais. 

VPD Pagas Antecipadamente. Compreendem pagamentos de variações 
patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de 
serviço à entidade ocorrerão até o término do exercício seguinte. 
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