
INFORMATIVO DAP.PAF - EXERCÍCIO 2019

Paulo Afonso, 31 de janeiro de 2019

Prezada comunidade,

Continuando as ações desta diretoria no sentido de promover a transparência e a participação de
toda a comunidade local, apresentamos o informativo referente ao exercício de 2019. Ao longo
deste  ano,  devido ao afastamento da diretora Poliane Cristina Pires  de Carvalho,  para gozo de
licença maternidade e férias, período que se estendeu té o dia 01/08/2020 a direção administrativa
ficou a cargo das servidoras  Mariana Alves de Menêzes (dez/2018 a maio/2019) e Maria Gorete
Gomes de Sá (jun/2019 a jul/2019).

A atual configuração da nossa diretoria é a seguinte:

1. Poliane Cristina Pires de Carvalho (Diretoria de Administração e Planejamento);

2. Anilda Pereira dos Santos (Setor Pessoal);

3. Berenice Gomes de Menezes (Almoxarifado e Patrimônio); 

4. Linsmar Vinícius de Santana Luz (Contábil);
5. Michely Uany Santana de Andrade e Renata Virgínia Lisboa (Financeiro). 
6. Mariana Alves de Menêzes (Orçamentário);

7. Celso Melo Araújo (Compras);

8. Maria Gorete Gomes de Sá (Contratos);

*Por  ocasião  da  mudança  de  servidores  e  indisponibilidade  de  função,
atualmente a DAP não está responsável pelo setor de protocolo, este, por sua vez, está sendo
executado (temporariamente) pelo servidor Jackson Jardel, que é responsável pelo gabinete da
direção geral.

Um  dos  fatos  ocorridos  mais  importantes  e,  que  afetaram  diretamente  as  ações  da  gestão
administrativa, foi a informação repassada no dia 22/04/2019, no processo 23278.005306/2019-16,
onde  cita  (segundo  a  Pró  Reitoria  de  Administração  e  Planejamento)  o  “corte  de  31%”  do
orçamento devido para 2019, como pode se observar a seguir:

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1291697&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001198&infra_hash=3fa9bf721dbf333dc895351fb61e116094aef7915c7bdc47426ad747de2765b7


Diante desta situação emergencial a direção administrativa (representadas pelos servidores Maria 
Gorete, Mariana Menêzes e Celso Melo) se voluntariou a fazer parte da Comissão constituída para 
propor medidas de racionalização para o campus de Paulo Afonso, conforme PORTARIA N. 009, 
DE 13 DE MAIO DE 2019 e a PORTARIA N.016, DE 30 DE MAIO DE 2019.

Ao final deste ano de 2019 esta diretoria administrativa elaborou e publicizou um relatório medindo
os impactos financeiros e gerenciais das portarias em questão. Este relatório pode ser visualizado
também  no  processo  sei  23442.002492/2019-92.  Neste  ponto  é  importante  se  fazer  algumas
observações a respeito deste:

• A decisão da implantação das medidas contidas na portaria foi uma decisão coletiva;
• Percebeu-se,  além  do  impacto  financeiro  que  o  serviço,  em  muitos  aspectos  foi

comprometido.  Porém parte  desta  racionalização trouxe para nossa comunidade um teor
educativo, haja vista as medidas de sustentabilidade como a campanha “adote sua caneca”,
orientações para o uso racional da energia elétrica, reaproveitamento da água, entre outros.

• Quanto às aquisições é importante frisar que, mesmo com a economia de recursos, outras
variáveis influenciam diretamente no processo de compra:
◦ Tempo hábil para a formalização dos processos – todos os anos são estipulados prazos

específicos  para  poder  empenhar,  sendo  assim,  o  empenho  de  novas  compras  deve
respeitar esses prazos. Pois caso isso não ocorra, a instituição não poderá empenhar e,
consequentemente comprar nada, AINDA QUE POSSUA ORÇAMENTO PARA ISSO;

◦ Recursos humanos em número insuficiente para atender às demandas – O campus Paulo
Afonso possui apenas um servidor lotado em cada setor estratégico (que se relaciona
diretamente com o processo de compra), a saber, o próprio setor de compras e o setor
orçamentário.  Por esse motivo há uma sobrecarga muito grande em cada um desses
setores  nos períodos em que há orçamento disponível e prazo para empenho. Apesar do
esforço conjunto há uma grande dificuldade em dar andamento aos processos que são

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1602212&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001198&infra_hash=20e4b182f8edad2a2da57c5fa75231bd1b49c204841aa799a0de5904a64ca6fc


prioritários e que estavam parados e dar às novas requisições que surgem em grande
soma ao final de cada ano; 

◦ Habilitação específica (de pregoeiro) para proceder com compras também específicas –
o responsável  pelas compras do campus Paulo Afonso,  não possui  habilitação como
pregoeiro,  dessa  forma,  caso  o  campus  precise  de  itens  muito  específicos,  precisará
contar com a “sorte” para encontrá-los, em alguma ata já existente. Isto foi exatamente o
que aconteceu este ano quando o servidor Elder Dantas solicitou a compra de uma placa
voip, mas apesar do orçamento existente, não foi possível efetuar a compra da mesma.
Com a presença de um pregoeiro, o próprio campus poderia abrir um pregão com itens
específicos como este, a qualquer tempo do ano, sem que precise buscar por atas que
contenham os mesmos;

◦ Habilitação mínima dos fornecedores para participação nos processos de compra – é
comum encontrar fornecedores que não possuem a qualificação mínima exigida ou até
mesmo o desconhecimento total de como participar de uma licitação, por isso muitas
vezes a licitação dá “deserta”; 

◦ Demora na entrega de orçamentos por parte dos fornecedores;

◦ O cancelamento imotivado de compras já finalizadas – Isso foi o que ocorreu com a
compra de recarga de extintores, apesar de todas as etapas administrativas terem sido
concluídas em nosso campus, o órgão que gerou a ata recusou nossa participação, sem
apresentar justificativa para tal;

◦ Não fornecimento  do  item –  é  um risco  que  ocorre  mesmo quando  o  fornecedor  é
considerado habilitado e vence o processo. Caso isso ocorra, a instituição poderá perder
o recurso orçamentário (não o financeiro). 

Outras medidas gerais adotadas por esta direção:

• Solicitação à DG de elaboração de comissão específica para elaboração de Manual de 
Normas e Procedimentos de Acesso ao Campus;

• Compra de grande quantidade de materiais de manutenção predial para reforma e reparos de 
nosso campus;

• Encaminhamento à DG todas as demandas de investimento até o momento (CUJOS 
PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO JÁ CHEGARAM EM NOSSA BASE E 
ENCONTRAM-SE FINALIZADOS), projetores, acessórios e equipamentos para o 
audiovisual, livros, bebedouro.

• Apesar de toda a dificuldade de comunicação com o fornecedores dos tonners, por fim 
conseguimos que fosse realizada a retirada dos mesmos e estamos aguardando a entrega 
destes já prontos pra uso.

Por fim, seguem os relatórios setoriais:

   Almoxarifado  

            Considerando as dificuldades enfrentadas no decorrer do ano de 2019, marcadas por
problemas financeiros,  aqui  vamos priorizar  algumas ações realizadas  que trouxeram mudanças
significativas neste setor. 



Uma  dessas  ações  foi  a  elaboração  de  uma  planilha  de  controle  de  notas  fiscais,  que  é  de
preenchimento obrigatório e exclusivo do setor de Almoxarifado e deve ser observada a partir do
recebimento provisório até a entrega da nota fiscal para o setor de execução financeira. 

Outra ação relevante foi a realização das compras através do PGC-Planejamento e Gerenciamento
de Contratações. 

Ressalta-se  também a  regularização  de  vários  patrimônios  cedidos,  existentes  no  campus,  que
estavam pendentes há alguns anos sem a devida documentação. 

Podemos considerar também como um avanço obtido, a reformulação do arquivo do patrimônio no
Word, que entre outros benefícios facilita a localização dos bens. 

Tratando-se de um ano difícil para se adequar a racionalização de energia o servidor do setap veio
para o setor de protocolo. 

Como já foi relatado, por ser um ano difícil,  algumas metas não foram cumpridas por falta de
recursos,  não  foram  compradas  as  prateleiras  tão  necessárias  para  a  organização  do  material
juntamente com as fichas de prateleiras. Este ano mesmo que novos desafios surjam eles serão
enfrentados com determinação e afinco. 

Orçamento

Tendo  como  principal  função  a  execução  Orçamentária  que,  após  processos  previamente
autorizados,  emite  a  Nota  de  Empenho,  que  conforme  a  necessidade  pode  ser  reforçada  ou
cancelada, acreditamos ser importante primeiramente explicar o que é a Nota de Empenho:

 Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Trata-se de uma lei nacional. E o seu artigo 58 diz que “O empenho da despesa é o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento...”.

Conforme o site da Plataforma Brasil:

Documento  utilizado  para  registar  as  despesas  orçamentárias
realizadas pela Administração Pública em seu primeiro estágio e que
identifica o nome do credor, a especificação, a importância da despesa
e  a  célula  orçamentária,  deduzindo  o  saldo  da  dotação  aprovada.
(http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/glossario/nota-de-empenho )

Insta ressaltar que para ser emitida a Nota de Empenho é necessário que haja recurso orçamentário
no Campus  e  que  haja  a  solicitação  devidamente  formalizada  através  de  um processo via  SEI
(sistema eletrônico de informação).

Diante  disso,  informamos  que  o  contingenciamento  que  enfrentamos  em  2019  (processo  SEI
23278.005306/2019-16)  afetou  significativamente  a  execução  orçamentária  do  Campus  Paulo
Afonso. 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/glossario/nota-de-empenho


O recurso orçamentário foi disponibilizado aos poucos e durante todo o ano, que acabou gerando
adaptações  orçamentárias  constantes,  a  fim de  evitar  o  pagamento  de  juros  e  multa.  Inclusive
recebemos recurso orçamentário de custeio (para manter o funcionamento do campus) até o 29 de
outubro de 2019. Isso prejudicou inclusive o planejamento de férias da única servidora lotada no
setor.

O  orçamento  executado  no  ano  de  2019  pelo  Campus  Paulo  Afonso  foi  o  recurso  de  R$
2.550.276,40 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta
centavos ). Sendo:



Contratos     
Prezada Comunidade,

Como  forma  de  manter  a  transparência  das  nossas  ações,  seguem  abaixo  as  principais  ações
desenvolvidas durante o ano de 2019 pela Gestão de Contratos e o Setor de Contratos do IFBA
Campus Paulo Afonso:



Setor: Setor de Contratos e Gestão de Contratos;
Responsável: Maria Gorete Gomes de Sá;
Período: Jan a Dez/2019.

Realizações formais:
1. Alteração da planilha de acompanhamento dos contratos e disponibilização à comunidade
acadêmica através do drive DAP Transparência;
 Alteração no fluxo processual de ateste das notas fiscais e faturas de serviços continuados;
2. Condução  do  aditamento  dos  Contratos  de  Combustível,  Publicação  Oficial,  Postagens,
Exploração da Cantina e Construção do Refeitório;
 Finalização do processo de pagamento dos valores devidos à EmpresaLocrhon;
3. Disponibilização no Portal SUAP e no site do Campus dos contratos vigentes gerenciados
no Campus Paulo Afonso;
4. Regularização contratual do uso de prazo de vencimento das notas fiscais de serviço com
mão de obra exclusiva;
 Contribuição  no  Relatório  de  Impacto  das  Medidas  de  Racionalização  de  Despesas
implantadas em 2019;
 Contribuição no Relatório de Gestão Institucional 2018;
9. Início da elaboração do Manual de Práticas do Setor de Contratos
10.Motivação da cobrança administrativa dos valores devidos ao IFBA PAF concernentes à
exploração do espaço da cantina;

Realizações gerenciais:
1. Reuniões com preposto da Sulclean para ajustes na execução contratual;
2. Visitas in locoao Sal Torrado para regularização da prestação de serviço dos contratos com a
Coelba e a Embasa;
3. Motivação do processo regulador da venda de lanches na instituição;
4. Estudo para utilização da conta depósito vinculada;
5. Requerimento para participação em curso de Gestão e Fiscalização de Contratos e Planilhas;
6. Consulta  da  vantagem  em  não  renovar  contrato  com  a  Imprensa  Nacional,  com
concordância da Procuradoria Jurídica;
7. Motivação  do  processo  de  observância  da  não  operacionalização  das  linhas  telefônicas
digitais, com consequente suspensão das cobranças por 04 (quatro) meses;
8. Regularização das concessões de folgas e recessos aos terceirizados;

Participações:
1. Comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024;
2. Comissão de Avaliação do Decreto nº 9.741/2019 e sugestão e acompanhamento de medidas
de racionalização de despesas do Campus;
3. Comissão de Planejamento da Contratação de Serviço de Vigilância Ostensiva;
4. Comissão de Regulamentação da Venda de Lanches e Uso de Fardamento.

Compras

O setor de compras do IFBA – Campus Paulo Afonso, que foi assumido pelo servidor Celso Melo
Araújo no dia  14/08/2017,  estava com algumas demandas urgentes  para  serem atendidas,  e  na



medida do possível, visto que passamos por problemas de internet, assim como telefonia, foram
sendo tomadas as devidas ações, conforme pode ser observado na planilha PROCESSOS IFBA –
CP PAULO  AFONSO  que  encontra-se  disponível  na  pasta  DAP-TRANSPARÊNCIA/Setor  de
compras. As informações constantes da planilha, trazem de forma clara os detalhes de cada processo
que foi realizado até  o presente momento.  É valido,  que alguns processos ainda estão para ser
finalizados, assim como outros processos já encontram-se aptos a serem executados, além de outros
processos que não conseguimos autorização. 

Segue de forma resumida as informações constantes da planilha executadas no ano de 2019.

2. Processos  que estão aptos  a  serem executados  (*dependem apenas  da liberação de
recurso por parte do governo) são:

Aquisição de material de expediente ainda possui alguns itens para aquisição;
Aquisição de material  de audiovisual  (tripé de iluminação,  pano para  fundo,
câmera web, etc);
Aquisição de mobiliário para o almoxarifado;
Aquisição de luminárias;,
Aquisição de alicate amperímetro;
Aquisição de livros didáticos;

 Processos que os produtos/serviços já foram entregues/realizados (*já foram empenhados):

Fornecimento e aplicação de película de proteção solar do tipo profissional nos vidros e
janelas, num total de 4.000 m2 solicitados para atender a demanda do campus;

Carimbos automáticos de tamanhos variados, faltando confeccionar os crachás funcional,
que depende das informações repassadas pelas diretorias;

Aquisição de água mineral, sem gás, envasada em garrafões de 20 l, sendo um total de 480
unidades para o ano. A empresa está realizando a entrega na medida que a solicitação está
sendo feita;

Serviço de dedetização realizado no início de 2018;

Aquisição de material para enfermaria em 2018 e início de 2019;

Realizada a confecção do material gráfico no início de 2019 (banners, adesivos, etc.);

Aquisição de suportes e cabos hdmi para o setor áudio visual, além de escadas;

Aquisição de material esportivo tanto em 2018/2019 como no presente ano 2020;

Aquisição de material ergonômico para os servidores;

Aquisição de impressora etiquetadora para o almoxarifado do campus;

Aquisição de material de TI para suporte nas manutenções;

Aquisição de canecas cerâmicas;

Aquisição de lâmpadas LED;

Aquisição de memória para o servidor de rede;

Aquisição de aparelhos de ar condicionado;



Aquisição  de  equipamentos  para  o  laboratório  de  eletromecânica  (painéis  didáticos:
fotovoltaico e eólico);

Aquisição de equipamentos para o laboratório de eletromecânica (multímetro, osciloscópio;
gerador de funções, etc.);

Aquisição de material de audiovisual (bateria recarregável, finte AC, leitor de cartão, hd
externo);

Aquisição de materiais (vidrarias e reagentes) para o laboratório de Química;

Aquisição de materiais de infraestrutura;

Aquisição de material esportivo no ano de 2020;

Aquisição de fitas adesivas;

Aquisição de garrafas térmicas;

Aquisição de alicates para o laboratório de eletromecânica;

Aquisição de fardamento, assim como café;

Aquisição de fontes para telefone VOIp;

Contratação de serviços de Dedetização;

Contratação de recargas de toners;

Contratação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

3. Processos que os produtos/serviços que foram recusados (pelos órgãos gerenciadores) ou teve
sua vigência expirada:

Serviços de manutenção nos extintores de Água, CO2 e Pó BC, conforme informativos
constantes na planilha (recusado pelo O.G.);

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  coffe  break  (não  houve
proposta);

Prestação de serviços de agenciamento de viagens (vigência expirada);

Aquisição de movéis (armário, cadeira, gaveteiro, ar condicionado) foi recusado pelo
OG a solicitação feita pelo IFBA – Campus Paulo Afonso;

Aquisição de materiais permanentes (computador, TV, fonte de alimentação), não foi
possível  dar  continuidade,  por não ter  inserido a  tempo a demanda no sistema do
SIASG;

Aquisição de ares-condicionados não foi possível realizar, pois o OG não incluiu a
demanda do campus, cancelando a IRP que tínhamos participado; 

Aquisição de equipamentos telefônicos (vigência expirou);

Contratação de serviços de agenciamento de viagens,  teve sua solicitação recusada
pelo OG;



Serviço de dedetização foi recusada nossa participação na IRP do OG;

Aquisição  de café,  açúcar  e  copo descartável  teve  a  participação do  IFBA – PAF
excluída pelo OG;

Aquisição de fardamento, sendo que o OG recusou a demanda do IFBA-PAF (OG –
Campus Salgueiro);

Serviços de recarga de tonners, sendo recusada a participação na IRP;

Aquisição de itens componentes para o laboratório de eletromecânica, a demanda foi
recusada pelo OG;

Aquisição de material de investimento para o laboratório química, não foi possível dar
continuidade, por não ter inserido a tempo a demanda no sistema do SIASG;

Aquisição de computadores, foi recusado pelo OG a demanda informada pelo IFBA-
PAF;

Aquisição de material fertilizante foi recusada a demanda do IFBA-PAF pelo OG;

 Processos que os produtos/serviços ainda estão em fase de finalização, ou seja, falta realizar o
pregão e/ou assinar a ata de registro de preços (*estes processos também estão na dependência
de liberação de recurso por parte do governo):

Aquisição de produtos de TI;

Aquisição de aparelhos telefônicos (VOIP);

Aquisição de bebedouros;

Aquisição de material de TI, através de cotação, que está dependendo apenas de recursos.

Financeiro
 
O  Setor  Financeiro  informa  que  o  repasse  do  recurso  financeiro  (recurso  para  pagamento  de
despesas  do campus e  de  bolsas  estudantis),  a  partir  da  solicitação  do recurso,  sofre  frequente
atraso, assim como o valor que chega no campus é abaixo do solicitado, demorando o pagamento
das notas fiscais e planilhas em aberto no setor. Fato ocorrido entre os meses de Janeiro a Outubro
de 2019. A informação que temos é que o recurso financeiro que chega na Reitoria também chega
com atraso. 

O Setor  Financeiro  informa que,  com o recurso do custeio,  prioriza  o pagamento de faturas  e
retenção de impostos, pagando sempre antes do prazo de vencimento, a fim de evitar juros e multas
e  consequentemente,  cortes  dos  serviços  essenciais.  Contudo,  após  severo  contingenciamento,
situação inédita ocorreu no mês de Novembro onde foi atendido 100% do recurso para o Custeio



solicitado. Já em Dezembro, o recurso chegou no último dia disponível para execução financeira e
assim, por falta de recurso, fechamos o ano com apenas (1) uma Nota Fiscal entregue no setor,
pendente de pagamento.

O Setor Financeiro informa que, o recurso para a Assistência Estudantil normalmente é melhor
atendido, contudo a dinâmica e eficiência nesse tipo de processo envolve outras intercorrências nas
fases do pagamento, a saber, período de entrega das planilhas no setor, informações divergentes dos
registros de domicílios bancários, eventual erro de digitação dos dados pessoais dos alunos, dentre
outros.  Registre-se que o pagamento de qualquer auxílio estudantil,  só ocorre após correção de
todos os dados com inconsistência, iniciando o prazo de pagamento a partir da entrega da nova
planilha.

Para  tanto,  o  Setor  Financeiro  informa  também  que,  no  intuito  de  tornar  o  procedimento  de
pagamento dos auxílios dos Programas de Assistência da Política de Assistência Estudantil mais
eficiente e transparente, foram feitas atualizações nos formulários de solicitação e na planilha de
pagamento  dessas  bolsas.  Para  melhor  entendimento  e  comunicação  sobre  as  solicitações  dos
diversos programas da Assistência Estudantil foi elaborado: Instruções para Assistência Estudantil,
Instruções para o PROSEL, Instruções para Abertura de Processo. Esses formulários, planilhas e o
manual de instruções foram enviados por e-mail para a lista do IFBA bem como estão  disponíveis
na pasta da DAP e na página do IFBA: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/acesso-a-informacao/
documentos/aluno/assistencia-estudantil . 

O  Setor  Financeiro  informa  enfim,  que  dispõe  de  planilhas  de  acompanhamento  da  execução
financeira e da assistência estudantil, nos quais é possível acompanhar o andamento de pagamento
das notas fiscais e das bolsas estudantis realizados por este setor. Essas planilhas estão à disposição
na  rede  do  IFBA,  na  pasta  Departamentos/DAP/Transparência/(Ano  da  pesquisa).  Também  é
possível acompanhar, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e independente de senha
de acesso, todos os processos de compras e contratos e os processos da assistência estudantil do
Campus sem requisitos de restrição de acesso. Nestes processos são inseridas todos os documentos
gerados no pagamento.

O Setor Financeiro encontra-se à disposição para outros esclarecimentos e dispõe-se, com intuito de
otimizar as ações, a receber sugestões da Comunidade Acadêmica.

Contábil

Como atividades principais o setor atua na conformidade contábil da Unidade. Dentre as rotinas e
procedimentos  executados  o  mesmo  desenvolve,  em  resumo,  atividades  como:  Escrituração  e
lançamentos dos fatos e atos contábeis; regularização/conciliação das contas em geral; análise dos
lançamentos realizados pelos sistemas; acompanhamento da execução financeira/orçamentária e da
gestão administrativa;  verificação e  regularização das  movimentações  relacionadas  com o setor
patrimonial  e  de almoxarifado do campus;  elaboração de demonstrações/relatórios  para atender
demandas dos usuários internos/externos como, por exemplo, órgãos fiscalizadores.

Os principais sistemas utilizados são: Siafi Web, Siafi e Tesouro Gerencial. Outros sistemas,
apesar de poucos utilizados, também são indispensáveis: Sefip, Prefeitura, Sefaz, Siads, Proap, Gru,
Scdp, Depat e etc.

Essa conformidade contábil segue uma sequência de atividade e rotinas com o intuito de
estabelecer  normas e procedimentos  para o adequado registro dos atos e  fatos ligados a  gestão
financeira, orçamentária e patrimonial da unidade. Entre elas, temos:

https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/acesso-a-informacao/documentos/aluno/assistencia-estudantil
https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/acesso-a-informacao/documentos/aluno/assistencia-estudantil


• Aplicabilidade da restrição adequada a cada equação apresentada (200): Falta/Atraso na
entrega do RMA e RMB; Divergências  nas VPA e VPD – Cota,  Repasse e Subrepasse;
Divergências  nas  Variações  Ativas  X  Passivas;  Classificação  Indevida  do  Programa  de
Trabalho, Ação, PTRES…, Falta Registro da Conformidade de Gestão, Erro na classificação
da despesa, etc.

• Verificar as ocorrências dos Auditores automáticos do SIAFI e providenciar sanar as 
pendências registradas: 0019 ou  0058 – Bens Móveis em Trânsito; 0063 - Obs Canceladas; 
0109 – Impostos e Contribuições Retidos a Recolher; 0106 - Previdencia Social, Encargos, 
Retenções a Recolher; 0187 – Depósito por Devolução de Valores, etc.

• Acompanhar o Balancete e Diário: Verificar as contas contábeis que sofreram alteração: 
Origem/Classificação; Natureza e Variações Patrimoniais, etc.

• Analisar as Macrofunções, seus procedimentos e alterações.
• Conciliação dos Relatórios de Almoxarifado e de Patrimônio: Movimentações, Baixa, 

Aquisição, Incorporações, Doações, Cessões, Transferências, etc
• Acompanhar a Execução Financeira: Provisão, Sub-Repasse, Limite de Saque, Empenhos, 

Liquidação, Pagamento, Restos a Pagar, Imobilizado, Passivo, VPD, VPA, Demais 
Controles, etc.

Ao  término  do  ano  ocorre  o  Encerramento  do  Ano  Corrente  e  a  Abertura  do  Ano
subsequente. Os dados são consolidados, ajustes são realizados e relatórios são elaborados com base
em tudo  que  foi  evidenciado.  A interação  com todos  os  colaboradores  é  indispensável  para  o
adequado  funcionamento  da  entidade  e,  consequentemente,  a  integridade  dos  registros.  Como
exemplo  de  algumas atividades  a  serem observadas/executadas  nessa etapa  estão:  Indicação de
Empenhos,  Regularização  das  Equações,  Devolução  dos  Créditos  (Orçamentário)  e  Recursos
(Financeiro),  Conciliação  das  Movimentações  do  Estoque  e  do  Imobilizado,  Análise  da  Conta
Contratos, Relatório de Inconsistências, Declarações, entre outras.

Estamos à disposição para maiores informações.

“O objetivo de uma instituição forte e de excelência é o que nos une.” 

Poliane Carvalho
Diretora de Administração e Planejamento 
IFBA – Campus de Paulo Afonso


