
 

NOTA TÉCNICA N.º 001/2012 – SAF - DICOP 
 

Salvador, 19 de abril de 2012 
 
 

Refere-se ao entendimento desta Diretoria de Contabilidade 

Pública concernente aos resultados contábeis das empresas 

estatais dependentes do Estado da Bahia, conforme análise da 

situação dos passivos fiscais, previdenciários e trabalhistas, 

assim como do contingente e do valor do quadro de 

empregados, a partir das informações extraídas das 

demonstrações financeiras dos exercícios de 2009 a 2011, 

com apresentação da situação econômica e financeira das 

empresas como parte do Programa de Reestruturação e Ajuste 

Fiscal proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

 

DA CONCEITUAÇÃO LEGAL 

 

1.  A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no. 101 de 04 de maio de 

2000) foi implementada com o objetivo de buscar o equilíbrio das Contas Públicas 

por meio do estabelecimento de normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, transparência, cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a despesas de pessoal, seguridade social e outras; dívida consolidada e 

mobiliaria; operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; e concessão 

de garantia e inscrição em restos a pagar (art. 1º , § 1º). 

 

2. As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal alcançam todos os entes 

federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, fundos, autarquias, 

fundações e estatais dependentes, abrangendo os Poderes: Executivo, Legislativo 

(inclusive os Tribunais de Contas), o Judiciário e o Ministério Público. 

 

 

 



3. O Estado da Bahia possui atualmente treze (13) empresas estatais, sendo sete (7) 

estatais dependentes conforme o conceito previsto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que define em seu artigo 2º, inciso III, o conceito de empresa estatal 

dependente como: 

 

(...) empresa estatal dependente: empresa controlada que 

receba do ente controlador recursos financeiros para 

pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 

ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária; 

 

 
4. Já o inciso II, do artigo 2° da Resolução nº 43 do Senado Federal, de 21 de 

dezembro de 2001, apresenta o seguinte conceito para estatal dependente: 

 

II - empresa estatal dependente: empresa controlada pelo Estado, 

pelo Distrito Federal ou pelo Município, que tenha, no exercício 

anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados 

ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de 

capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento 

de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização 

orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica 

finalidade; 

 

5. Apesar da Resolução nº 43 ampliar o conceito de estatal dependente, ainda 

restavam dúvidas quanto a essa classificação. Para esclarecer essa questão, a 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por meio da Portaria nº 589 de 27 de 

dezembro de 2001, torna mais explícito esse conceito. Além da temporalidade de 2 

(dois) exercícios financeiros de dependência definida pelo Senado Federal, a 

Portaria nº 589 considera dependente a empresa deficitária que receba transferência 

permanente de recurso de capital de seu controlador. A estatal dependente passa, a 

partir de 2003, a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social, conforme 

definição da Portaria nº 589, em seu artigo 4º, parágrafo único: 

 
Parágrafo único. A partir do exercício de 2003, as 

empresas estatais dependentes, de que trata esta portaria e 

para efeitos da consolidação nacional das contas públicas, 

deverão ser incluídas nos orçamentos fiscal e da 

seguridade social observando toda a legislação pertinente 

aplicável às demais entidades. 

 

 



 

 

6. Dentro desses ditames, estabelecidos pela LRF, a definição quanto ao 

enquadramento das empresas, em dependentes e não dependentes cabe às 

Secretarias da Fazenda (SEFAZ) e do Planejamento (SEPLAN), que assim definiu 

as sete empresas estatais dependentes no Estado da Bahia: 

 

I. CAR – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO 
REGIONAL, com finalidade de coordenar e promover a execução das políticas 
e programas integrados do desenvolvimento municipal, urbano e regional do 
Estado, inclusive na Região Metropolitana de Salvador; 
 
II. CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA, com finalidade de promover, coordenar e executar a 
política estadual de desenvolvimento urbano metropolitano e habitacional do 
Estado da Bahia; 
 
III. EBDA – EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO 
AGRÍCOLA S.A., com finalidade de promover, planejar, estimular, coordenar 
e executar as atividades de pesquisa agropecuária, assistência técnica, extensão 
rural, classificação de produtos vegetais, fomento, produção, comercialização e 
outros serviços que contribuem para o desenvolvimento econômico social do 
meio rural do Estado da Bahia; 
 
IV. CBPM – COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL, com 
finalidade de pesquisa, prospecção e qualquer forma de aproveitamento 
econômico de minérios; 
 
V. CERB – COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIA, com 
finalidade de execução de programas, projetos e ações de aproveitamento de 
recursos hídricos, perenização de rios, perfuração de poços, construção de 
barragens, com o objetivo de minimizar os efeitos das secas e inundações no 
Estado da Bahia; 
 
VI. BAHIAPESCA – BAHIA PESCA S.A., com finalidade de elaboração, 
coordenação, supervisão, controle e avaliação dos planos, programas e projetos, 
realizar pesquisas, aprimorar tecnologia e atividades concernentes à pesca e 
aqüicultura no âmbito, apoio institucional às colônias e cooperativas de pesca, 
administração de terminais pesqueiros e unidades de aqüicultura no Estado da 
Bahia; e 
 
VII. BAHIATURSA – EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A., com 
finalidade de executar as atividades ligadas ao turismo no âmbito estadual. 
 
 
 
 
 
 



DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DAS EMPRESAS ESTATAIS 

DEPENDENTES - RESULTADOS CONTÁBEIS 

 

7. Com base nos conceitos expostos, apresenta-se, em anexo, a análise dos resultados 

contábeis das estatais dependentes do Estado da Bahia, grau de dependência do 

Tesouro Estadual, situação dos passivos fiscais, previdenciários e trabalhistas, e 

contingente e valor do quadro de empregados, a partir de informações e 

demonstrações financeiras, dos exercícios de 2009 a 2011, fornecidas pelas 

empresas. Este anexo é composto de cinco quadros contendo as seguintes 

informações: 

 
- Quadro  1 – Demonstrações Financeiras – Estatais Dependentes - informa os valores 
dos Ativos/Passivos, do Patrimônio Líquido, da Receita Operacional Bruta, do Resultado 
do Exercício e o respectivo Lucro/Prejuízo por ação, indicadores de liquidez corrente, de 
retorno sobre ativo, patrimônio líquido e sobre receita operacional das empresas nos 
exercícios de 2009 a 2011 e os totais dos grupos. 
 
- Quadro 2 – Grau de dependência do Tesouro Estadual - demonstra o grau de 
dependência das empresas em relação ao tesouro estadual, mostrando a situação nos 
exercícios de 2009 a 2011. 
 
- Quadro 3 – Quadro de Pessoal - mostra a posição em 2011 relativo ao quadro de 
empregados, evidenciando a quantidade de empregados, valores médios anuais das folhas 
de pagamentos com e sem encargos sociais e o salário médio mensal sem encargos, além 
do saldo em 31 de dezembro de 2011 dos salários e vantagens e encargos. 
 
- Quadro  4 –  Passivos Fiscais, Trabalhistas e Previdenciários - demonstra a situação 
dos passivos fiscais, trabalhistas e previdenciários das empresas, nos exercícios de 2009 a 
2011, totalizando-os e a representatividade de cada item. Os passivos fiscais e 
previdenciários montam valores irrelevantes e já se encontram devidamente negociados 
com seus respectivos credores.  
 
- Quadro  5 –  Demonstrativo da Situação Econômica, Financeira e Patrimonial das 
Empresas Estatais - demonstra a situação do Patrimônio Líquido, o Resultado 
Operacional, Passivos assumidos pelo Tesouro Estadual e os Repasses e Inversões 
recebidos do Tesouro Estadual, nos exercícios de 2009 a 2011, das Empresas Estatais 
Dependentes e não Dependentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DA CONTABILIDADE DAS EMPRESAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE 
ESTADUAL 
 

8. Cabe destacar que o Estado da Bahia não possui um sistema contábil que possibilite 

às empresas estatais dependentes registrarem seus fatos contábeis para prestação de 

contas dos balanços e demonstrativos exigidos pela Lei 6.404/76, pois o atual 

Sistema de Informações Contábeis e Financeiras (SICOF) não disponibiliza o Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, tendo aplicabilidade apenas para o 

plano de contas instituído para atendimento à Lei 4.320/64. 

 

9. Este cenário deverá sofrer um significante avanço com a implantação do Sistema 

Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, pois este sistema 

irá operar com o PCASP, sendo possível emitir os demonstrativos da Lei 4.320/66 

e da Lei 6.404/76, fato que irá viabilizar que as estatais dependentes utilizem 

apenas um sistema de contabilidade. 

 

À consideração superior. 

 

 

 

 

 

De acordo, encaminhe-se à Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

 


