
Notas Explicativas 2º 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 

30/06/2020, que foram inscritos e/ou reinscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, por Grupo 

de Despesa.   

R$  

Grupo de 

Despesa  

Inscritos/ 

Reincritos  
Liquidados  Cancelados  Pagos  Saldo  AV%  

Pessoal e encargos 

sociais  
-  -  -  -  -  -  

Outras despesas 

correntes  
634.063,91 473.932,45  22.511,40 447.781,45 163.771,06 62,50%  

Investimentos  333.663,88  227.244,72 27.198,20 227.244,72 79.220,96 37,50% 

TOTAL:  967.727,79  701.177,17 49.709,60  675.026,17 242.992,02 100% 

 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 referentes a 

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 74,47%, entre os quais pagos 

94,48%, mantendo-se um saldo de R$ 163.771,06 (cento e sessenta e três mil, setecentos e setenta 

e um reais e seis 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 68,10%, entre os quais pagos 68,10%, mantendo-se um saldo 

de R$ 79.220,96 (setenta e nove mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos). 

Em suma, os Restos a Pagar apresentaram saldo, em 30/06/2021, de R$ 242.992,02 

(duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e dois centavos), sendo 

67,38% referente ao grupo outras despesas correntes e 32,60% relacionado ao grupo investimentos. 

 


