Notas Explicativas 1º Trimestre de 2021
Instituto Federal da Bahia – IFBA Campus Barreiras
Restos a Pagar

Ao final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão
inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se em dois tipos: os Restos a Pagar Processados e os
Restos a Pagar Não Processados.
Consideram-se processados os Restos a Pagar das despesas legalmente empenhadas
cujo objeto de empenho já foi recebido e liquidado. Restos a Pagar não processados são aqueles
derivados de despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de
dezembro do mesmo exercício.
A tabela abaixo mostra a composição dos Restos a Pagar Não Processados, em
31/03/2020, que foram inscritos e/ou reinscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, por Grupo
de Despesa.
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Nota: Restos a Pagar Não Processados inscritos e reinscritos em 31 de dezembro do exercício anterior.

Os Restos a Pagar inscritos/reinscritos em 31/12/2020, relacionados ao grupo “outras
despesas correntes”, compõem-se, na sua maioria, por contratos continuados e pela aquisição de
bens e serviços diversos, que não foram executados no exercício de 2020 e/ou exercícios anteriores
a este. Do total inscrito/reinscrito, foram cancelados 3,55%, liquidados 56,60%, entre os quais pagos
48,52%, mantendo-se um saldo de R$ 437.437,30 (quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
trinta e sete reais e trinta centavos) a serem executados.
Os Restos a Pagar inscritos/reinscritos em 31/12/2020, relacionados ao grupo de
despesas “investimentos”, referem-se à aquisição de bens permanentes. Do total deste grupo,
foram cancelados 8,15%, liquidados 27,57%, entre os quais pagos 47,84%, mantendo-se um saldo
de R$ 262.465,68 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos).
Em suma, os Restos a Pagar apresentaram saldo, em 31/03/2021, de R$ 699.902,98
(seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e dois reais e noventa e oito centavos), sendo
62,55% referente ao grupo outras despesas correntes e 37,50% relacionado ao grupo investimentos.

