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1. Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e seu reconhecimento é
realizado, inicialmente, com base no valor de aquisição, construção ou produção. Posteriormente,
ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como
redução ao valor recuperável e 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 despesa, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva do período.
Em 30/06/2021 o imobilizado totalizou R$ 24.343.930,13 (vinte e quatro milhões,
trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta reais e treze centavos). Na tabela a seguir é
apresentada a composição detalhada nos exercícios de 2020 e 2021.
Tabela 01 – Imobilizado – Composição.
R$
Bens Móveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Total Líquido:

30/06/2021

31/12/2020

AH%

9.646.389,27
-

9.423.468,55
-

2,36%
-

14.846.541,12 14.846.541,12 0,00%
149.000,26
142.491,09
4,57%
24.343.930,13 24.127.518,58 0,90%

Fonte: SIAFI 2020 e 2021.
1.1 Bens Móveis
Em 30/06/2021 os Bens Móveis totalizaram R$ 9.646.389,27 (nove milhões,
seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos). Na
tabela apresentada a seguir, relacionamos os bens móveis com valores mais significativos, o
correspondente à 99,43% do total do grupo.
Tabela 02 – Bens Móveis - Composição
R$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Veículos
Material Cultural, Educacional e de Comunicação
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Redução ao Valor Recuperável
Total Líquido:

Fonte: SIAFI 2020 e SIAFI 2021.

30/06/2021
3.183.328,23
2.327.013,84
2.423.918,65
980.291,81
677.862,16
53.974,58
9.646.389,27

31/12/2020
3.147.845,31
2.213.997,84
2.423.490,62
980.291,81
603.440,36
53.974,58
9.423.468,55

AH(%)
1,13%
5,1%
0,00%
0,00%
12,33%
0,00%

0,98%
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Dos

Bens

Móveis

registrados,

33,00%

referem-se

a

máquinas,

aparelhos,

equipamentos e ferramentas; 24,12% referem-se a bens de informática; 25,13% referem-se a
móveis e utensílios; 10,16% referem-se a Veículos e 7,03% referem-se a material cultural,
educacional e de comunicação.
Houve uma variação patrimonial aumentativa de R$ 222.920,72 ( duzentos e vinte e
dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e dois centavos) na composição dos Bens Móveis, do
último trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, referente a aquisição de bens móveis,
conforme detalhado na tabela abaixo:
Tabela 03 – Bens Móveis adquiridos até o segundo trimestre de 2021
Bem móvel

Paquímetro Digital 150MM
Magnetizador de livros etiquetas eletromag.
Betoneira Tambor 120L
Banho Maria SSD 10L
Roçadeira Manual, tipo motor gasolina
Estação de Meteorologia com termômetro
Termohigrômetro tipo digital
Decibelímetro Calibrador
Câmara Térmica Detectora de Temperatura
Pulverizador Costal motor/elétrico
Balança analítica capacidade 320 gr
Modelo anatômico para fins didáticos
Estabilizador 100 w
Colorímetro portátil
Medidor índice e acidez
Decibelímetro
Trena eletrônica
Termômetro bimetálico industrial
Luxímetro
Termômetro digital com infravermelho
Microcomputador positivo
Acervo bibliográfico

Quantidade Valor unitário
04
340,00
01
4.663,72
01
1.877,33
01
1.106,03
01
2.500,00
01
4.000,00
02
490,00
01
720,00
02
22.000,00
01
350,00
01
2.064,00
02
300,00
30
150,00
01
4.000,00
01
495,00
02
207,00
04
367,21
01
3.488,00
01
479,00
01
417,00
51
2.216,00
-

Valor Total Forma de aquisição
1.360,00
Compra
4.663,72
Compra
1.877,33
Compra
1.106,03
Compra
2.500,00
Compra
4.000,00
Compra
980,00
Compra
720,00
Compra
44.000,00
Compra
350,00
Compra
2.064,00
Compra
600,00
Compra
4.500,00
Compra
4.000,00
Compra
495,00
Compra
414,00
Compra
1.468,84
Compra
3.488,00
Compra
479,00
Compra
417,00
Compra
113.016,00
Compra
30.421,80
Compra
222.920,72

Total:

Fonte: SIAFI 2021.

Ressaltamos que devido à falta do Inventário anual não há como precisar se os bens
móveis evidenciados no balanço patrimonial existem em sua totalidade e se refletem a realidade.
Além disso, há distorção nos valores dos bens móveis contabilizados no Sistema
integrado de Administração Financeira do Governo federal – SIAFI, comparado ao registrado no
sistema de controle patrimonial - PROPAT, referente aos bens adquiridos pelo Campus Barreiras
até o exercício 2009, outrora contabilizados na UG da Reitoria do IFBA, cujos valores econômicos
foram transferidos para o Campus no exercício de 2012.
Através da conciliação patrimonial constatou-se valores transferidos a maior que o
devido, bem como valores transferidos a menor, conforme as diferenças detalhadas na tabela abaixo:
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Tabela 4 – Divergências nos valores dos bens móveis
Conta contábil

Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversão
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Equipamentos de tecnologia da informação
Mobiliário em Geral
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Coleções e material bibliográficos

SIAFI

SISPAT

Diferença

116,00
18.511,00
18.395,00
564,02
245.065,90
244.501,88
2.213.997,84 2.158.740,62 55.257,22
1.869.825,03 1.873.210,50 3.385,47
9.822,00
554.093,62
563.915,62
341.808,38
341.808,38
-

Fonte: SIAFI 2021 e PROPAT 2021.
Com relação ao item coleções e material bibliográfico, informamos que o sistema de
controle patrimonial utilizado por todo o IFBA (PROPAT) não possui funcionalidade para registro e
controle do acervo. Nos demais itens, o Campus aguarda a Conciliação Patrimonial do Campus
Salvador e do Setor de Patrimônio da Reitoria, a fim de realizar os ajustes devidos, conforme
processo SEI 23286.001678/2017-11.

1.2 Bens Imóveis
Em 30/06/2021 os Bens Imóveis totalizaram o valor bruto de R$ 14.846.541,12
(quatorze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e doze
centavos), distribuídos em diversas contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir.
Tabela 05 - Bens Imóveis – Composição.
Bens de Uso Especial
Bens de Uso Comum do Povo
Bens Dominicais
Bens Imóveis em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Estudos e Projetos
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros
Redução ao Valor Recuperável
Depreciação / Amortização Acumulada
Total líquido:

30/06/2021
11.441.607,66

31/12/2020
11.441.607,66

AH(%)
0,00%

2.973.631,46

2.973.631,46

0,00%

431.302,00

431.302,00

0,0%

149.000,26
14.697.540,86

142.491,09
14.704.050,03

4,57%
(0,04)%

Fonte: SIAFI 2020 e SIAFI 2021.
Os bens de uso especial, evidenciados na tabela anterior, referem-se aos imóveis de
uso educacional e são detalhados da seguinte forma: seis prédios contendo salas de aulas,
laboratórios e salas para uso dos setores administrativos; um auditório com capacidade para 410
pessoas, um ginásio de esportes e um quiosque. Não houve variação patrimonial na composição dos
Bens de uso especial, do último trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021.
Há um saldo expressivo de bens imóveis em andamento, no valor de R$ 2.973.631,46
(dois milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis
centavos), referente à construção de uma biblioteca. A referida obra já foi concluída, no entanto, a
contabilidade não foi informada da sua conclusão, através do termo de recebimento definitivo de
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obras, para baixar o saldo da conta obras em andamento e efetuar o registro na conta imóveis de
uso educacional.
O saldo de estudos e projetos refere-se a projetos que ainda não foram executados
pelo Campus, tais como: projeto elétrico, projeto de estacionamento e guarita e projeto da
central de gás.
A tabela abaixo demonstra a composição dos bens de uso especial.
Tabela 06 - Bens de Uso Especial – Composição
R$
Imóveis de Uso Educacional
Edifícios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Total

30/06/2021
31/12/2020
11.441.607,66 11.441.607,66

AH(%)
0,00%

11.441.607,66 11.441.607,66

0,00%

Fonte: SIAFI 2020 e SIAFI 2021.

2. 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 Federal estão descritos na Lei nº
4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 10.180/2001, nas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao setor Público – NBCASP, e no Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público – MCASP. Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais
detalhada, na Macrofunção SIAFI 020330 e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.
O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP
estabelece prazos limites relativo à implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais na União,
nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, para atendimento ao processo de convergência da
contabilidade aplicada ao setor público aos padrões internacionais.
O Campus Barreiras não iniciou a depreciação dos bens móveis e a amortização do
intangível, devido à falta de sistema informatizado apto a efetuar o cálculo conforme a legislação
vigente. A Reitoria do IFBA firmou contrato com a Rede Serpro para utilização, por todo o instituto, do
Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS e o Campus Barreiras aguarda
implantação do referido sistema para controle do seu acervo patrimonial.
No tocante aos bens imóveis da União a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014,
dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para sua mensuração, atualização, reavaliação e
depreciação, controlados pelo Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet.
O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da União e de terceiros
utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema
é interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a
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depreciação, que por sua vez é registrado no SIAFI por meio de um arquivo que é encaminhado pela
SPU à STN, para que seja contabilizado no SIAFI.
O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais
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 é iniciada no mesmo
dia que o bem é colocado em condições de uso.
A depreciação acumulada dos bens imóveis em 30/06/2021 totalizou R$ 149.000,26
(cento e quarenta e nove mil e vinte e seis centavos).

