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Em 31/03/2021 os Estoques apresentaram saldo no Balanço Patrimonial de R$ 525.187,30 

(quinhentos e vinte e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). Comparado ao 

último trimestre de 2020, houve uma variação patrimonial aumentativa de R$ 16.940,33 (dezesseis 

mil, novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Essa variação refere-se à aquisição de 

materiais de consumo para atender as necessidades do Campus.  

Ressaltamos que o saldo de Estoques não reflete a realidade, haja vista que a 

contabilidade não recebe o Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA desde maio/2019, 

portanto, está impossibilitada de proceder com a conciliação mensal dos saldos registrados no SIAFI 

com o saldo físico constante no almoxarifado. Além disso, o Setor de Almoxarifado não dispõe de 

sistema informatizado para controle da movimentação dos seus itens, tampouco possui outro tipo de 

controle, como exemplo, planilhas no excel. 

O RMA registra toda movimentação de material de consumo do Campus é 

responsabilidade do Setor de Almoxarifado e deve ser encaminhado à Contabilidade até o quinto 

dia útil do mês subsequente ao de referência. A falta do aludido relatório produz demonstrações 

contábeis pouco confiáveis, porquanto não é possível acompanhar e evidenciar a correta situação 

Patrimonial da Instituição.  

A Reitoria do IFBA firmou contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados 

– SERPRO para implantação do SIADS como solução tecnológica para a gestão dos bens móveis no 

âmbito do Governo Federal, inclusive, a Portaria nº 385, de 28/11/2018, tornou obrigatória a sua 

utilização. Todavia, para implantação do referido sistema no Campus é necessário ajustar o controle 

da posição físico do almoxarifado com o registrado na contabilidade, fato que depende da regularidade 

na entrega do RMA.  

Em 2019, foi realizado o Inventário Anual do Almoxarifado e a partir do resultado foi 

elaborada uma planilha no Excel para controle, a título precário, até a instalação do Sistema Integrado 

de Administração de Serviços – SIADS. No momento, o setor está em fase de adaptação para 

utilização dessa planilha. 

A tabela abaixo demonstra os saldos registrados na conta material de consumo em 

31/03/2021 e o saldo levantado pela Comissão de Inventário do Almoxarifado do Exercício 2019:  

 

01 – Material de Consumo – Composição.  

Material de Consumo  
Saldo SIAFI em 

31/03/2021  
Saldo Inventário do 
Almoxarifado 2019  

07- Gêneros alimentícios 1.390,00 - 

09 – Material farmacológico 664,00 - 

10 - Material Odontológico  3.331,65  -  

11 – Material químico 6.201,84 - 

14 - Material educativo e esportivo  13.203,50 180,00  
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16 - Material de expediente  204.844,30 117.255,65  

17 - Material de processamento de dados  101.792,56  83.073,06  

19 - Material de acondicionamento e embalagens  6.126,52  5.586,52  

22 - Material de limpeza e produtos de 
higienização  

3.137,50 551,50  

23 - Uniformes, tecidos e aviamento  18.726,12  18.726,12  

24 - Material para manutenção de bens imóveis  78.129,16  52.792,05  

26 - Material elétrico e eletrônico  35.282,94 34.542,54  

28 - Material de proteção e segurança  15.685,15  4.934,37  

35 - Material laboratorial  19.291,13  548,80  

36 - Material Hospitalar  4.535,76  2.812,82  

42 - Ferramentas  5.697,97 4.670,27  

44 – Material de sinalização visual 2.467,20 - 

59 - Material para divulgação  2.040,00  2.040,00  

99 - Outros materiais de consumo  2.640,00  2.640,00  

Total  525.187,30 330.353,70  

Fonte: SIAFI março/2021, Inventário do Almoxarifado do Exercício 2019.  

  


