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Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis. 

 
Nas Notas explicativas do IFBA, constam informações consideradas relevantes e que 

demonstram alguma alteração de critérios contábil, de procedimento, mudança de gestão, 

restrições e/ou irregularidades contábeis apontadas. 

Notas ao Balanço Orçamentário  

O Quadro 1, do BO do Câmpus Salvador não apresenta valores, pois, este quadro demonstra 

arrecadação de Receitas pelo Governo Federal, o que já sabemos o IFBA não é agente 

arrecadador. 

Importante ressaltar, que no exercício de 2019, tivemos um contingenciamento que durou do 

mês de março a outubro, dificultando a completa execução orçamentária. 

No Quadro 2, a previsão inicial não é demonstrada em nível de UG – Unidade Gestora, mas em 

nível de UO – Unidade Orçamentária, órgão 26427, que no nosso caso é representada pela 

Reitoria do IFBA.  Aqui também está demonstrado o déficit, diferença negativa entre as 

receitas e as despesas empenhadas, e como as receitas não são aqui demonstradas o 

resultado se apresenta negativo. Esse resultado, não configura prejuízo, pois a obtenção de 

lucro ou prejuízo não é objeto da atividade pública. 

As despesas apresentadas na nossa execução orçamentária em despesas correntes, composta 

de despesas de custeio – contemplando neste item a assistência estudantil. 

No quadro 3, temos a execução dos Restos a Pagar não processados, reinscritos (2018) e 

inscritos (2019), no exercício. Destacando os liquidados, pagos, cancelados e o saldo. 

Demonstra, também, restos a pagar processados e não liquidados. 

 

Notas ao Balanço Financeiro (BF) 

No IFBA fica demonstrado o financeiro recebido pelo Câmpus para o pagamento das despesas, 

decorrentes da LOA – Lei Orçamentária Anual, e da execução dos Raps – Restos a Pagar. Como 

já esclarecido o BF do Câmpus Salvador, não apresenta receita orçamentária, pois os Campi do 

IFBA recebem provisão através da Reitoria, de acordo com o seu Planejamento Orçamentário.  

Nas transferências, demonstram os recursos recebidos para pagamento das despesas 

decorrentes dos créditos recebidos pela LOA, os recursos devolvidos e/ou remanejados para 

conta única da União. Nos recebimentos extras orçamentários, demonstra os recursos 

recebidos para pagamentos dos Restos a Pagar inscritos (2019) e reinscritos (2018).  

 

Notas as Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 

No IFBA, percebemos as variações em decorrência da transferência governamental, da 

arrecadação própria, os encargos pagos por conta da realização do Prosel, a devolução de 

recursos ao final do exercício, para atender as rotinas de encerramento do exercício, e as 

restituições a STN. 
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Notas ao Balanço Patrimonial (BP) 

O circulante representa bens e direitos de rápida conversão em financeiro, mas no caso do 

IFBA, Câmpus Salvador, os valores aqui inscritos representam valores financeiros decorrente 

de caução, bens em estoque ao final do exercício, arrecadação própria, movimentação de 

saldos decorrente do recolhimento de tributos, depósitos restituíveis em virtude do 

cancelamento de ordens bancárias.  

O nosso passivo circulante no encerramento é representado pelas contas a pagar de curto 

prazo referente a recursos não recebidos para pagamentos da despesa com aquisição de 

Merenda Escolar e assistência estudantil liquidada, mas não paga até 31/12/19. 

O Imobilizado de Bens Móveis não representa o valor real deste grupo, em virtude da falta da 

correta contabilização da depreciação, que ainda não foi implantada pelo MEC. 

O Quadro de Compensações representa nossas obrigações com convênios e contratos. 

 

Notas as Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)  

Os recursos do IFBA para pagamento das despesas correntes e dos restos a pagar processados 

e não processados são recebidos através de transferências governamentais e as despesas do 

PROSEL através de recursos da arrecadação própria. 

  

 

 

 


