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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O Estado da Bahia possui mais de duas mil contas abertas em instituições bancárias. 

Esta situação provoca uma dificuldade na gestão financeira pelo órgão central de 

administração financeira e prejudica o controle dos recursos que estão pulverizados em 

diversas contas bancárias. 

 

Sabe-se que muitas dessas contas são abertas em função de exigência legal ou 

contratual. Contudo, a maior parte das contas bancárias do Estado não são obrigatórias e um 

novo procedimento de gestão, aliado a sua utilização do Sistema de Conta Única do Estado, 

pode reduzir significativamente a quantidade de contas bancárias. 

  

Este trabalho não inovará ou criar uma nova ferramenta, irá apenas atuar no 

procedimento atual de gestão das contas bancárias, buscando eliminar as contas abertas 

facultativamente pelo Estado, fazendo com que estes recursos financeiros sejam concentrados 

na Conta Geral (Cute), que funciona de forma eficiente no Sistema de Informações Contábeis 

e Financeiras do Estado (Sicof).  

 

O trabalho, então, visa potencializar a utilização do Sistema de Conta Única do Estado, 

gerando benefícios para o controle e a gestão dos recursos financeiros, visando o atendimento 

da legislação e a melhoraria da eficiência do gasto do recurso público. Para tanto, se faz 

necessário que esta pesquisa estude as normas e legislações pertinentes, e, principalmente, 

conheça os dados financeiros dos recursos bancários do Estado, mapeando as especificidades, 

para propor um melhor procedimento de Administração.  

 

Assim, o projeto de intervenção tem o objetivo de propor, com base nas peculiaridades do 

Estado e na legislação vigente, um modelo para a atual Conta Única do Estado, que maximize 

a sua utilização e, por consequência, reduza sensivelmente as contas bancárias de sua 

titularidade.  

 

O Estado tem a pretensão de implantar uma sistemática que permita que os diversos 

órgãos da administração direta e indireta, sejam eles Secretarias, Fundações, Empresas 

Públicas, etc., movimentem seus recursos de arrecadação própria na Conta Única do Estado, 



7 
 

 

ressalvando apenas aquelas cuja existência decorre de determinação legal ou contratual. 

Proporcionando à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) e ao Estado uma 

gestão mais eficiente dos recursos, com economicidade, transparência, melhorando o controle 

e a tempestividade, garantido o cumprimento do princípio legal da Unidade de Tesouraria. 

Assim, este projeto possui os seguintes objetivos específicos: 

 

 Aumentar gradativamente a execução dos recursos financeiros do Estado na Conta 

Única, inserindo as diversas unidades que possuem recursos em contas bancárias 

específicas; 

 Desenvolver no Sicof novas rotinas de movimentação financeira da Conta Única, 

contemplando as novas realidades; 

 Reduzir custos administrativos do Estado, com a gestão de diversas contas bancárias; 

 Simplificar as rotinas da Diretoria do Tesouro (Depat) na gestão de diversas contas 

bancárias de titularidade do Estado; 

 Aprimorar a contabilização das disponibilidades do Estado, que terá centralizado no 

Tesouro a conciliação bancária da Conta Única. 

 

O desenvolvimento de um trabalho voltado para a melhoria da gestão das contas bancárias 

do Estado é extremamente relevante, pois os diversos problemas provocados na administração 

financeira de tais recursos são bastante significativos.  

 

Para alcançar os objetivos pretendidos será necessário analisar os procedimentos, 

controles e legislação do Sistema de Caixa Único do Estado, e assim atuar nos pontos críticos 

deste processo. Atualmente o Estado possui diversas contas bancárias, com muitos problemas 

de controle e alto custo para manutenção. Por outro lado, o Estado já possui uma conta única, 

a qual possibilita que o Tesouro libere recurso escritural de forma contábil, meramente pelo 

sistema, para que as unidades gestoras façam seus pagamentos utilizando apenas a Conta 

Geral do Estado, mantida no Banco do Brasil S.A. 

 

A grande motivação deste trabalho é encontrar um modelo aperfeiçoado da Conta Única 

de modo que o Estado, gerando uma significativa redução da quantidade de contas bancárias 

que movimentam recurso à margem da conta geral, tenha um modelo racional que se 

enquadre nas suas peculiaridades e que irá gerar benefícios em relação ao controle dos seus 



8 
 

 

recursos financeiros, com uma ferramenta melhor gerenciável, resultando em uma maior 

transparência para a sociedade, conforme rege o Princípio da eficiência: 

 
Este princípio, que ganhou roupagem de princípio constitucional expresso por meio 
da Emenda Constitucional nº 19/98, embora já existisse implicitamente na Lei 
Maior, trata-se de uma condição indispensável para a efetiva proteção do interesse 
público. A eficiência exige que a atividade seja exercida com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade, 
de economicidade, com a consequente redução de desperdícios do dinheiro público e 
rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo que, nessa situação, o lucro é do 
povo; quem ganha é o bem comum.1 

 

Este projeto contextualiza a área de estudo, fazendo uma análise da situação atual do 

Estado da Bahia, através do levantamento de dados que caracterizem o problema. Para obter 

uma fundamentação a cerca do objeto de estudo, o projeto aborda estudos e práticas 

relacionadas ao tema em estudo, que indiquem uma solução desejada. São expostas, também, 

as etapas necessárias para implementação da solução, o tempo necessário para estes 

desenvolvimento e o investimento. Por fim, têm-se as considerações finais e as referências 

utilizadas no trabalho. 

 

Diante dessa realidade, este estudo irá analisar o sistema de contas bancárias do Estado da 

Bahia, com o foco na Secretaria da Fazenda do Estado, órgão responsável pela abertura e 

encerramento das contas bancárias de todas as Unidades Gestoras do Estado. Busca-se 

verificar os problemas provocados por esta quantidade de contas bancárias que o Estado 

possui no Sistema de Caixa Único, assim como as contas que não pertencem ao referido 

Sistema, como é o caso dos recursos de convênios, buscando encontrar um modelo ideal, 

viabilizando a existência de uma Conta Única, que acabe com a necessidade da existência de 

subcontas, aumentando a eficiência da gestão, contribuindo para a transparência da prestação 

de contas, facilitando os procedimentos de administração e contabilização dos recursos e, por 

fim, para que o Estado possa gerir os seus recursos financeiros de forma mais eficiente. A 

ferramenta utilizada deverá ser um sistema de teleinformática que utilizará técnicas 

eletrônicas de tratamento de dados. 

 

O Governo Federal criou a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em 1986, que tem como 

missão defender o cidadão-contribuinte, de hoje e de amanhã, por meio da busca permanente 

                                                
1 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Edição. Niterói-RJ: Editora Impetus, 2011. P. 43. 
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do equilíbrio dinâmico entre receitas e despesas e da transparência do gasto público2 e 

implantou o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), em 

1987. Porém, existia mais um desafio que era o de eliminar as milhares de contas correntes 

em agências bancárias distribuídas por todo o país, que, por força da Legislação, a grande 

maioria era domiciliada no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Essa realidade 

vivenciada pela União, na década de 80, é presente no cenário atual das finanças do Estado da 

Bahia. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

 

Para um melhor aprofundamento no tema faz-se necessário uma análise da legislação 

pertinente, uma verificação do funcionamento atual do Sistema de Caixa Único e da Conta 

Única, bem como a observação dos problemas vivenciados pela Superintendência de 

Administração Financeira do Estado, especificamente pela Diretoria de Contabilidade Pública 

(Dicop) e pelo Departamento de Administração Tributária (Depat), proporcionando uma visão 

geral do cenário atual das contas bancárias de titularidade do Estado.  

 

2.1  CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal. Um dos princípios básicos estabelecidos pela referida Lei é o da 

Unidade de Tesouraria, na qual o ente público deve possuir apenas uma conta bancária para 

movimentar seus recursos financeiros.  

 

Percebe-se claramente que a referida Lei busca um maior controle dos recursos públicos. 

Assim, a União, os Estados e os Municípios devem ter apenas uma conta bancária para 

arrecadar seus recursos, conforme determina o artigo 56 da Lei nº 4.320/1964 e o artigo 92 do 

Decreto-Lei nº. 200/1967. 

 

                                                
2 http://www.stn.gov.br/instituicao_tesouro/missao.asp 
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Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao 
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de 
caixas especiais. 

 
Art. 92. Com o objetivo de obter maior economia operacional e racionalizar a 
execução da programação financeira de desembolso, o Ministério da Fazenda 
promoverá a unificação de recursos movimentados pelo Tesouro Nacional através de 
sua Caixa junto ao agente financeiro da União. 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 164, que os Estados devem manter 

seus recursos em instituições financeiras oficiais. 

  
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 
Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previstos em lei. 

 

Atualmente, o Estado da Bahia possui contrato com o Banco do Brasil S.A. para 

movimentações dos seus recursos financeiros. Entretanto, além do Banco contratado, o Estado 

mantém recursos no Bradesco, anterior prestador de serviços bancários, e ainda na Caixa 

Econômica Federal e Banco do Nordeste, ambos para movimentarem recursos recebidos de 

convênios com o Governo Federal. 

 

Nessas instituições financeiras o Estado possui milhares de contas bancárias, fato que 

contraria a determinação de unidade de tesouraria exigida pela Lei 4.320. Dois pontos 

fundamentais contribuem para o Estado possuir esse elevado número de contas bancárias:  

 

I - A necessidade das diversas unidades em possuírem conta bancária para movimentar 

seus recursos de arrecadação própria, o que podemos considerar como um problema 

administrativo e de gestão; 

 

II - A determinação da União de que o Estado movimente os recursos repassados através 

de transferências voluntárias em conta bancária específica. 

Sendo assim, para viabilizar a existência de diversas contas bancárias, o Estado criou, 

através do Decreto Estadual nº 11.243 de 15 de outubro de 2008, o Sistema de Caixa Único, o 

qual é composto pela Conta Única do Estado e das subcontas das unidades gestoras que 

possuem recursos próprios. O referido Decreto exclui do Sistema de Caixa único os recursos 

que, por determinação legal ou contratual, devam ser movimentados em conta bancária 
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específica, cujo rendimento tenha que ser revertido para a própria conta, conforme disposto no 

artigo 1º do Decreto Estadual. 

 
Art. 1º - O Sistema de Caixa Único do Estado será operacionalizado através da 
Conta Única aberta no banco do Brasil, agência 3832-9/Governo Salvador, na qual 
processar-se-ão a destinação, aplicação e resgate dos recursos do erário estadual, 
bem como o suprimento entre subcontas correspondentes às unidades orçamentárias 
e gestoras da Administração Direta, suas autarquias, fundações e fundos especiais 
integrantes daquele sistema.  
 
§ 2º - Não serão centralizados para a Conta Única Centralizadora os recursos 
decorrentes de contratos ou convênios que, por previsão legal ou contratual, devam 
permanecer depositados em contas específicas, no Banco do Brasil ou em outros 
estabelecimentos bancários.  

 

A Instrução Normativa da STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, a qual disciplina a 

celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos 

ou realização de eventos e dá outras providências, dispõe em seu artigo 7º, inciso XIX, que o 

Estado, na condição de recebedor destes recursos, deve movimentá-lo em conta bancária 

específica. 

 
Art. 7º O convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas estabelecendo: 
 
... 

XIX - o compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancária 
específica, quando não integrante da conta única do Governo Federal; 

Pode-se afirmar que a existência das diversas contas bancárias do Estado é um problema 

provocado, em parte, por uma determinação da legislação da União, conforme demonstrado 

na legislação de convênios, e por uma escolha do Estado em manter um modelo de gestão 

onde as unidades gestoras possuem contas bancárias para movimentar recursos próprios. O 

Estado institucionalizou este modelo quando criou o Sistema de Caixa Único, que representa 

as contas bancárias de titularidade do Estado que não possuem uma determinação legal ou 

contratual para existirem. As contas abertas por determinação legal ou contratual não 

compõem o caixa único.  

 

Há que se entender que o Estado da Bahia possui no Sicof um Sistema de Conta Única, o 

qual permitiria que os recursos das diversas contas bancárias, a exceção das obrigatórias, 

fossem movimentados pelas unidades em uma única conta. Ocorre que o Sistema de Conta 

Única funciona muito bem para os recursos arrecadados pelo Tesouro Estadual, mas não 
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atende as especificidades dos recursos arrecadados pelas unidades, e não permite um controle 

segregado dos recursos, de forma que se tenha segurança em trazê-los recursos para serem 

movimentados na Conta Geral do Estado através do Sistema de Conta Única. 
 
2.2 – ANÁLISE DOS DADOS 

 
O Estado da Bahia possui um grande número de contas bancárias, o que acaba gerando 

uma série de problemas operacionais, administrativos e contábeis. Conforme levantamento 

efetuado no Sicof, existiam registradas no sistema em dezembro de 2009 2.229 contas 

bancárias, das quais 997 possuíam saldo contábil. Dessa forma, mesmo considerando apenas 

as contas que havia saldo, tínhamos um número excessivo de contas bancárias. 

 

 
Tabela 1 - Contas bancárias em dezembro de 2009 

Bancos Com saldo  Sem saldo Total 

Bradesco 111 20 131 

B. Brasil 646 989 1635 

Caixa 216 206 422 

BNB 24 17 41 

Total 997 1232 2229 

Fonte: Sicof 
   

 

Sabe-se que uma parte destas contas não há solução operacional, pois as contas abertas 

para movimentar os recursos de convênios não podem ter seus recursos movimentados na 

Conta Única do Estado. Neste caso a legislação engessa e acaba forçando o Estado a possuir 

diversas contas bancárias para administrar. Assim, faz-se necessário demonstrar de forma 

separada, a quantidade de contas que o Estado mantém para atender as exigências legais ou 

contratuais e aquelas que o Estado mantém por conveniência, por não possuir uma forma mais 

eficiente de movimentar tais recursos. 
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Tabela 2 -Dados das contas bancárias do Estado da Bahia com saldo em dezembro de 2009 

Bancos Contas do Sistema de Caixa Único De determinação legal ou contratual 

Quantidade  Valor Quantidade  Valor 

Bradesco 60 448.679.514,02 51          8.509.283,92  

B. Brasil 261 23.050.379,13 385      209.613.186,20  

Caixa 81 11.915.631,79 135        92.504.187,91  

BNB 5 23.931,72 19        10.785.460,11  

Total 407 437.568.698,40 590 321.412.118,10 

Fonte: Sicof, 2011 

 

 A existência de diversas contas gera problemas de variadas vertentes. Administrativamente o 

Estado necessita de profissionais da área financeira em cada unidade detentora de contas 

bancárias, para que a contabilização e a devida conciliação sejam realizadas regularmente. 

Ocorre, porém, que as áreas responsáveis pela gestão destas contas encontram-se com 

deficiência na realização de suas atribuições. O Manual de Encerramento do Exercício 

Financeiro, que orienta a execução dos procedimentos necessários para adequação contábil, 

para regular demonstração das contas do Estado da Bahia, determina que todos os órgãos e 

entidades devem proceder a conciliação dos saldos bancários com os registros contábeis, 

conforme descrito na página 93, item 1.1.1. 

 
Todos os órgãos e entidades deverão proceder mensalmente às conciliações das 
contas bancárias sob sua responsabilidade, em consonância com os extratos 
bancários, de forma que as pendências sejam regularizadas dentro do próprio mês e 
que as contas patrimoniais reflitam a situação real do patrimônio. 

 

Percebe-se, com bastante segurança, que, com esta quantidade de contas pulverizadas 

pelas diversas unidades gestoras, tais procedimentos ocorrem com precariedade, sem haver 

uma garantia de que o valor registrado na contabilidade reflete o saldo real do patrimônio. 

 

A Diretoria do Tesouro realizou uma análise das contas bancárias abertas do Fundo 

Estadual de Saúde FES-BA, conforme mostra o ANEXO I. Nesse levantamento foi 

comparado o cadastro de contas bancárias existentes no Sicof com as existentes no Sistema de 

Administração Financeira (Sarf), sistema responsável pela abertura de contas bancárias junto 

aos bancos, e por fim, com dados fornecidos pela instituição bancária das contas abertas em 

nome do Fundo. A análise dos dados reforça a necessidade em se ter um modelo melhor de 



14 
 

 

gestão dos recursos financeiros do Estado. Foram verificadas as seguintes situações críticas 

nos dados de contas bancárias do FES-BA: 

 

a) Contas existentes no Banco e não cadastradas no Sicof, que em geral são contas sem 

movimentação e até inativas por desuso. O Fundo deu a baixa das contas no Sicof, ou o 

próprio sistema encerrou no final do exercício, mas não foi efetivada a ação junto ao 

banco de encerrar as contas bancárias; 

 

b) Contas que existem apenas no Sicof, sem equivalência no Banco, pois, a unidade 

solicitou o encerramento da conta bancária, mas não efetuou sua baixa no Sicof. 

 

A Dicop estabelece, através do Manual de Encerramento do Exercício, no Anexo I, o qual 

foi válido para o encerramento do exercício financeiro de 2009, que as unidades gestoras 

deviam ter encaminhado, até o dia 05 de janeiro de 2010, toda a documentação referente às 

conciliações bancárias: “1.5 – Encaminhar à Diretoria de Finanças ou unidade equivalente os 

documentos referentes às conciliações das contas bancárias. Data Limite até 05/jan/2010”. 

 

Outro fator extremamente relevante, o qual não pode se deixar de considerar, e que é um 

reflexo do modelo atual adotado pelo Estado, é que diversos valores arrecadados em contas 

bancárias administrados pelas unidades gestoras podem não ter seu respectivo 

reconhecimento na contabilidade, fato que afeta as demonstrações orçamentárias e 

patrimoniais do Estado. Tal fragilidade demonstra também a possibilidade do recurso público 

ser executado à margem do orçamento, ferindo o princípio orçamentário da totalidade, 

disposto no artigo 6º, da Lei 4.320: “Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.” De acordo com Princípio do 

Caixa Único, temos: 

 
 
 

Não é demais lembrar que o artigo 56 da Lei nº 4.320/1964 estabelece que o 
recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da 
unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas 
especiais Princípio do Caixa Único (FEIJÓ, 2008, p. 235). 
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Assim, conforme demonstrado, o Estado possui um problema com o excesso de contas 

bancárias que arrecadam recursos públicos e executam as despesas públicas. Uma das causas 

deste problema são as contas de recursos que existem por determinação legal ou contratual, 

onde tais recursos devem ser movimentados em contas bancárias específicas, como acontece 

no caso dos convênios recebidos. Ocorre, entretanto, que as demais contas bancárias são 

abertas devido a este modelo de Sistema de Caixa Único adotado pelo Estado. Observa-se, na 

Tabela 2, que, em dezembro de 2009 o Estado possuía 407 contas bancárias abertas no 

Sistema de Caixa Único, o que demonstra a quantidade de contas abertas discricionariamente 

pelo Estado. 

 

 

2.3 – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O Estado não possui um modelo de Conta Única eficiente. Atualmente o Estado possui 

uma “Conta Única” e diversas subcontas, geridas diretamente pelas unidades gestoras, que 

arrecadam recursos próprios e executam despesas diretamente de contas bancárias específicas, 

sem movimentá-los na Conta Geral do Estado. 

Modelo  de contas  banc árias  utilizado pelo E stadoModelo  de contas  banc árias  utilizado pelo E stado

C ontas  do S is tema de C aixa ÚnicoC ontas  do S is tema de C aixa Único C ontas  F ora do C aixa ÚnicoC ontas  F ora do C aixa Único

C onta Únic a do E s tado
C onta G eral do E stado
Arrecada recurs os  do 

Tesouro e todas  as  unidade 
efetuam pagamentos , 

através  do S is tema C ute

C onta de 
Arrecadação 
própria das   

unidades

C onta de 
Arrecadação 

de alguns  
F undos  

E s taduais

C onta  corrente 
es pec ífica para 

movimentar 
recurs o de 
convênio

C onta corrente 
dos  F undos  de 
P revidência do 

E stado

E s tas  são contas  obrigatórias , que há
determinação legal ou contratual de 
abertura de conta específica.

E xis tiam em dezembro de 2009 
407 contas  bancárias  com saldo 
no S is tema de C aixa  Único. 

 
Figura 1 – Modelo de contas bancárias utilizadas pelo Estado. Fonte: Sefaz, 2011 

 

 Diversas dificuldades impediram que a atual Conta Única do Estado aumentasse a sua 

movimentação, contemplando os recursos arrecadados diretamente pelas Unidades. Esses 
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pontos são de extrema relevância para este projeto, pois representam os maiores riscos para 

implantação de qualquer novo modelo, que vise a extinção das subcontas bancárias das 

unidades abertas discricionariamente pelo Estado: 

 

a) Ausência de um documento de arrecadação que contemple as receitas arrecadadas 

pelas diversas unidades administrativas do Estado. Atualmente, a Guia Especial de 

Recolhimento (GER) contempla apenas as receitas arrecadadas pelo Tesouro Estadual, 

sendo necessário que diversos órgãos estabelecessem modelo próprio de arrecadação, 

é o que ocorre, por exemplo, com a arrecadação de taxa de inscrição em vestibular das 

universidades estaduais; 

 

b) Desconfiança do gestor das unidades, que possuem receita própria, de que o recurso 

arrecadado através de um documento único não seja disponibilizado pela Depat de 

forma satisfatória, para execução de suas despesas. Devido à escassez de recurso, o 

gestor acredita que o valor arrecadado para a Conta Única não se tornará uma 

disponibilidade imediata, como ocorre atualmente com a arrecadação em conta 

bancária própria da unidade. Há um receio das unidades arrecadadoras em haver uma 

perda de autonomia em relação aos gastos destes recursos, já que passaria a haver a 

necessidade de o Tesouro Estadual proceder à liberação do recurso para a unidade 

efetuar pagamentos pelo Sistema de Conta Única; 

 

c) Limitação da Conta Única do Estado em movimentar diversos recursos de fontes de 

arrecadação própria das unidades, mantendo um controle de saldo financeiro por fonte 

de recurso arrecadado. 

 

Observa-se que o desafio maior deste projeto está focado na Secretaria da Fazenda, mais 

especificamente na Superintendência de Administração Financeira (Saf), pois é o setor 

responsável pela gestão da Conta Única, assim como do Sistema de Caixa Único atual, e 

também pela gestão do documento que arrecada as receitas do Tesouro a GER. Além da Saf, 

este projeto terá repercussão em todas as unidades que possuem conta bancária específica para 

movimentação de recursos de arrecadação própria, os quais reúnem dados e situações 

fundamentais para o correto diagnóstico e posterior implementação de um novo modelo, que 

vise resolver os seguintes problemas atuais: 
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a) Como desenvolver um documento de arrecadação único, que contemple os diversos 

ingressos de recursos que hoje ocorrem nas contas bancárias movimentadas pelas 

unidades, onde cada unidade possui receitas específicas e com modo de arrecadação 

próprio? 

 

b) Como implementar um modelo no qual o Estado não necessite desta pulverização de 

contas bancárias, e que possua confiabilidade no controle dos recursos? 

 
Criar um modelo de Conta Única, que permita a extinção das contas bancárias de 

titularidade pelas diversas unidades é uma das metas da Secretaria da Fazenda e em específico 

da Saf. A Diretoria do Tesouro vem demonstrando desconforto com relação à exagerada 

quantidade de contas bancárias abertas, algo que está fugindo ao controle. Um dado que 

demonstra esta preocupação são as contas ainda movimentadas no Bradesco, banco que não 

possui mais contrato de prestação de serviços bancários com o Estado. 

 

O setor responsável pela gestão do atual modelo é a Gerência Financeira da Diretoria do 

Tesouro (Gefin), conforme especificado no Regimento Interno da Secretaria da Fazenda, 

aprovado pelo Decreto nº 7.921 de 02 DE abril de 2001, artigo 12: 

 
Art. 12 - À Superintendência de Administração Financeira, que tem por finalidade 
coordenar as ações relativas à política financeira e gestão das finanças do Estado da 
Bahia, bem como gerir a política de investimentos e financiamentos do Estado, 
compete  
... 
II. através da Diretoria do Tesouro, que tem por finalidade, coordenar, programar, 
executar, controlar e avaliar as atividades relacionadas com a política financeira, 
captação, guarda e distribuição dos recursos e gerenciar as operações de crédito e os 
serviços da dívida pública do Estado:  
... 
b) pela Gerência Financeira e dos Encargos Gerais: 
... 
3. gerir todas as atividades relativas ao Sistema de Caixa Único do Estado; 

 

  A própria Diretoria do Tesouro, em reuniões técnicas de discussões sobre o tema 

Sistema de Caixa Único, reconhece que o procedimento atual é frágil, custoso e traz 

dificuldades na gestão financeira. Assim, é consenso no Tesouro que um novo modelo de 

Conta Única do Tesouro é imprescindível. Cabe destacar que uma das linhas de pesquisa 

sugeridas pela Secretaria da Fazenda, através da Saf, ao Núcleo de Pós-Graduação em 
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Administração da Universidade Federal da Bahia – NPGA/UFBA, no curso de Especialista 

em Administração Financeira Governamental é justamente um projeto que proponha um 

modelo de Conta Única para o Estado da Bahia. 

 

 

3. MARCO TÉCNICO TEÓRICO 

 

 

O Estado da Bahia deu saltos significativos de qualidade na gestão orçamentária, 

financeira e contábil com a implementação do atual sistema de execução, o Sicof. Atualmente 

um novo sistema se encontra em fase de customização, o qual é integrado com o sistema de 

Planejamento. Ocorre, porém, que falta ainda para o Estado implantar uma conta única 

efetivamente, que permita movimentar todos os recursos do tesouro e das unidades da 

Administração Indireta. 

 

A existência de muitas contas bancárias é atualmente um dos pontos mais preocupantes 

na gestão financeira do Estado, o que gera uma série de dificuldades anteriormente citadas. 

Existem exemplos de entes que possuem uma conta única, e que são referências de sucesso. 

É, por exemplo, o caso da União, que, após implantar o Siaf, criou a Conta Única da União, 

mudança que gerou ganho significativo para a gestão financeira, controle, transparência dos 

recursos e eliminação da pulverização de contas bancárias. É o que destaca Feijó 2008: 

 
Para solucionar os problemas decorrentes da inexistência de um adequado sistema 
de execução orçamentária, financeira e patrimonial, como a defasagem dos registros 
contábeis, ausência de informações gerenciais, inconsistências de dados e baixa 
confiabilidade das informações, foi instituído o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siaf, que observava as seguintes orientações: 
 
... 
 
d) propiciava a implementação da conta única do Tesouro Nacional, medida 
relevante para otimizar a gestão das disponibilidades financeiras, eliminando a 
pulverização de disponibilidades em diversas contas, o que por sua vez propiciava a 
redução dos custos da dívida pública (FEIJÓ, 2008, p. 50 e 51). 

   

O próprio autor ressalta a importância da implementação da Conta Única, que 

representou um marco de avanço na gestão dos recursos, pois eliminou diversas contas 

bancárias, abertas em diversas instituições financeiras em todo o país. 
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No entanto com a instituição do Siaf, um desafio adicional se impunha: eliminar a 
profusão de contas correntes das unidades do Governo Federal em agências 
bancárias espalhadas por todo o País. A maioria das contas era mantida no Banco do 
Brasil, legalmente definido como o agente financeiro preferencial do Governo 
Federal. No entanto, a legislação previa a possibilidade de abertura de contas na 
Caixa Econômica Federal ou, quando não houvesse agências bancárias dessas 
instituições na localidade, em qualquer outra instituição bancária (FEIJÓ, 2008, p. 
493). 
 
Cada unidade administrativa do governo abria suas próprias contas bancárias e 
usualmente controlava determinados recursos mediante abertura de contas bancárias 
específicas. Havia contas específicas para agrupamento de recursos vinculados, ou 
para determinadas despesas, como as de pessoal ou de suprimento de fundos. Não 
era raro que um administrador assumisse um cargo e não tomasse conhecimento da 
existência de determinados saldos bancários. Com isso, depósitos expressivos 
ficavam esquecidos em contas bancárias, sem qualquer movimentação, às vezes por 
vários anos, enquanto que de outro lado o governo captava recurso através de 
emissão de dívida (FEIJÓ, 2008, p. 493). 

 

A falta de conhecimento de alguns gestores e do público de uma forma geral levava a 

acreditar que ter uma única conta corrente com todos os ingressos das diversas unidades 

administrativas apenas comporia um saldo único com a perda da informação da origem do 

dinheiro, reduzindo a transparência e o controle individualizado de suas movimentações. Mas 

com o sistema Siafi ficou comprovado que é possível controlar paralelamente todas as 

movimentações bancárias de cada unidade administrativa mediante registros contábeis. 

 

O Estado da Bahia não se encontra numa situação tão desfavorável quanto o Governo 

Federal antes de implantar a sua Conta Única, pois o Estado já dispõe de mecanismo de Conta 

Única, mas que não comporta a totalidade dos recursos financeiros. 

 

Atualmente, no Sicof há um sistema de Conta Única do Estado. Tal ferramenta permite 

que o Estado arrecade recursos de forma centralizada em sua conta geral e através do referido 

sistema efetua liberações de recursos intra-sistema para que as diversas unidades gestoras 

efetuem suas ordens de pagamento através da conta geral do Estado. Este cenário só não é 

perfeito por haver ingressos de recursos estaduais em outras diversas contas bancárias, pois 

não há um documento de arrecadação único do Estado. 

 

De qualquer forma, há no Estado da Bahia uma sistemática de Conta Única que favorece 

a implantação de uma conta única, pois, já há um bom caminho percorrido, o qual funciona da 

seguinte forma: 
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a) O tesouro arrecada as suas receitas próprias tributárias, através de Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE), e não tributária, através da Ger; 

b) Os ingresso destes recursos, somados as transferências constitucionais e legais 

recebidos da União, ocorrem exclusivamente na Conta Geral do Estado, aberta 

atualmente no banco do Brasil, Agência Governo, nº 3832, conta corrente 929661-1; 

c) As diversas unidades gestoras do Estado executam seus orçamentos de despesas, 

empenham e liquidam despesas a serem pagas com recursos do Tesouro; 

d) as necessidades de recurso das unidades são atendidas apenas de forma escritural, pois 

o recurso, neste momento, permanece na conta bancária 929.661-1. No Sicof o tesouro 

emite liberação de recurso intra-sistema, gerando saldo contábil no ativo disponível da 

unidade gestora, que irá efetuar o pagamento, no grupo de contas 1.1.1.2.3.4 – Conta 

Única do Tesouro; 

e) No ato da liberação do recurso para a unidade gestora, o sistema gera um saldo 

contábil numa conta redutora de ativo disponível no Tesouro. Este saldo existirá até o 

momento da geração do pagamento pela unidade; 

f) O Tesouro então possui a informação dos valores existentes no extrato da conta 

corrente bancária geral do Estado, a qual é representada contabilmente por apenas uma 

conta do ativo disponível do Tesouro 1.1.1.2.3.1.102 – Conta Geral do Estado, e 

controla os valores de liberações concedidas, que constam na conta redutora do ativo 

disponível denominada Recursos Liberados, pertencente ao grupo de ativo 1.1.1.2.3.4. 

conta 1.1.1.2.3.4.999 – Recursos Liberados, que apesar de pertencer ao ativo possui 

natureza credora para retificá-lo; 

g) As unidades gestoras confirmam as ordens de pagamento utilizando o saldo 

disponibilizado pelo Tesouro na conta escritural denominada Cute, conta pertencente 

ao grupo de ativo 1.1.1.2.3.4; 

h) Às 15:00h de cada dia útil o sistema acumula todas as confirmações de pagamentos 

existentes no sistema da Cute, contas 1.1.1.2.3.4, transmite estes pagamentos para o 

banco e efetua a baixa da conta de recursos liberados existente no Tesouro em contra 

partida com a conta contábil referente à conta geral do tesouro. 

 
Podemos, então, verificar contabilmente, de forma simplificada, como funciona o Sistema 

de Conta Única atualmente implantado no Estado, a forma de arrecadação, as liberações de 

recursos e como as unidades gestoras efetuam seus pagamentos através da Cute, no esquema 

de figuras demonstrado a seguir: 
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1) O Tesouro Estadual arrecada suas receitas através da GER no valor de R$ 

500.000; 

2) O tesouro estadual arrecada DAE no valor de R$ 2.000.000. 

 

Figura 2 – Contabilização da GER e DAE-NT 
 
 
3) As diversas unidades gestoras do Estado, representadas pelas unidades A e B, 

empenham e liquidam a despesa orçamentária. No momento da liquidação da 

despesa o sistema gera o saldo de despesa a pagar. 

 

    Figura 3 – Contabilização de despesa a pagar 
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O Tesouro Estadual libera recurso escritural para as unidades, gerando saldo 
negativo no tesouro na conta de recursos liberados e alimentando a conta do 
disponível das unidades, sem afetar a conta geral, pois não há movimentação bancária 
neste momento. 

 

Figura 4 – Contabilização da liberação de recurso escritural 

 

4) As unidades, após receberem liberação de recurso escritural do Tesouro, 

efetuam a confirmação dos pagamentos para gerar a transmissão do arquivo 

que irá transferir junto ao banco o recurso da conta geral do Estado, conta 

corrente 929.661-1, para as contas dos credores dos pagamentos.  

 

  Figura 5 – Confirmação dos pagamentos pelas unidades gestoras 
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5) Após a confirmação dos pagamentos efetuados pelas unidades gestoras de 

recursos pertencentes a Cute, contas do grupo 1.1.1.2.3.4, o sistema gera o 

arquivo de transmissão de pagamentos. Neste momento o sistema efetua a 

baixa do saldo de recurso liberado, pois o mesmo já foi utilizado pela unidade, 

e também do saldo da conta contábil equivalente à conta geral do Estado 

1.1.1.2.3.1.102. 

 

    Figura 6 – Contabilização da transmissão da ordem bancária 
 
 

Cabe destacar que as unidades confirmam seus pagamentos até as 14:45 h de cada dia 

útil, e o sistema gera às 15:00 a transmissão de todos os pagamentos confirmados para o 

banco. 

 

Pode se verificar que a sistemática utilizada pelo Estado é racional e eficiente, onde, no 

Sicof, o Tesouro efetua a liberação de recursos de forma escritural para as unidades gestoras 

efetuarem o pagamento da despesa, e o recurso só é retirado da conta geral do Estado no 

momento de disponibilizá-lo para o credor do pagamento, sem haver a necessidade do recurso 

passar por contas bancárias intermediárias das unidades gestoras. 
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O problema da Conta Única do Estado é não contemplar a totalidade dos recursos 

estaduais, e se restringir aos recursos arrecadados diretamente pelo Tesouro. As unidades que 

possuem arrecadação de recursos próprios solicitam ao Tesouro abertura de conta bancária, e 

esta movimentação ocorre sem utilizar o sistema de Conta Única. 

 

 Sendo assim, o Estado dispõe de elevados números de problemas com a pulverização de 

contas das diversas unidades, o que este projeto tem o objetivo de inibir ou acabar, pois todos 

os recursos passarão a ser movimentados exclusivamente pela Conta Única. 

 

Este projeto se fundamenta no aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos 

administrativos e de gestão, que são indispensáveis para nos adaptarmos às nossas 

necessidades e às mudanças externas. No caso do Governo Federal não foi diferente, a Conta 

única, desde a sua implantação foi continuamente aperfeiçoado. 

 
O sistema de conta única do tesouro nacional vem sendo continuamente 
aperfeiçoado desde a sua implementação. O último grande avanço foi sua integração 
ao Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, implantado pelo Banco Central em 
2002 FEIJÓ, 2008, p. 494. 

 

O Estado da Bahia vive um momento oportuno para enfrentar uma mudança desafiadora 

como a implantação de uma conta única efetiva. Pois, em breve, haverá a implantação de um 

novo sistema de planejamento e execução orçamentária, financeira e patrimonial, que gera um 

quadro bastante favorável para uma alteração deste porte. Os benefícios para a gestão política 

do Estado serão extremamente relevantes, com a redução da ociosidade de recursos e da 

redução de custos com o elevado número de contas bancárias. A contabilidade do Estado terá 

registros das disponibilidades mais precisos e tempestivos, e as unidades gestoras serão 

beneficiadas com a redução de trabalhos administrativos com a gestão e conciliação de 

diversas contas bancárias. 
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4. PROGNÓSTICO 

 

 

Com o estudo das contas bancárias do Estado, ficou claro que o modelo atual é 

extremamente deficiente e frágil, dificultando a gestão dos recursos públicos, pois, estes estão 

pulverizados de tal forma que não há garantia da confiabilidade dos dados registrados no 

sistema. 

 

O Estado deve, conforme será detalhado, maximizar a utilização do sistema de Conta 

Única já desenvolvido, eliminando as contas bancárias próprias das unidades, que passarão a 

efetuar sua movimentação financeira pela conta geral do Estado. 

 

4.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Conforme foi demonstrado neste trabalho, o modelo atual de contas bancárias permite 

que unidades gestoras do Estado possuam contas bancárias para movimentação de recursos 

diretamente arrecadados pela unidade, mesmo quando não existe uma determinação legal ou 

contratual de o recurso ser movimentado em conta específica. Assim, apesar do Estado 

possuir atualmente a sua Conta Única, na qual os pagamentos são realizados pelas diversas 

unidades gestoras, há, porém, as contas de recursos próprios das unidades, onde não há 

determinação legal e contratual das mesmas existirem. 

 

No modelo pretendido não podemos atuar nas contas bancárias de abertura imposta por 

lei ou contrato. Há a necessidade então de se trabalhar as contas abertas discricionariamente 

pelo Estado, adequando a ferramenta já existente da Conta Única para contemplar todos os 

recursos das diversas unidades gestoras que possam ser movimentados com exclusividade 

pela conta geral do Estado. O quadro a seguir demonstra, de forma simplória, a nova 

sistemática de movimentação de recursos estaduais proposta: 
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Figura 7 – Modelo de contas bancárias utilizado pelo Estado 
 
 

O modelo proposto traz uma maior racionalidade, segurança e controle dos recursos, pois 

haverá um controle centralizado do Tesouro sobre a gestão da totalidade dos recursos do 

Estado, que deverão estar depositados na conta geral, eliminando a existência das diversas 

contas bancárias abertas para as unidades movimentarem seus recursos próprios. A conta 

geral teria um significativo incremento dos recursos destas contas bancárias. 

 

Figura 8 – Modelo proposto 
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Em verdade, a proposta gira em torno da extinção do Sistema de Caixa Único, que nada 

mais é do que o conjunto de contas bancárias do Estado que não possuem determinação legal 

ou contratual para existirem. Este sistema foi criado para permitir que o Tesouro exercesse 

certo controle sobre as diversas contas bancárias das unidades, e aplicasse o recurso no 

mercado financeiro, para alavancar o ganho com a aplicação financeira dos recursos do 

Estado.  

 

Já está mais do que provado que este modelo não vem funcionando bem. A solução 

proposta vai eliminar as contas bancárias do Sistema de Caixa Único, passando a existir 

apenas a conta geral do Estado e as contas específicas decorrentes de exigência legal ou 

contratual. Não teremos mais o Sistema, já que ele passaria a ser composto apenas de uma 

conta bancária, a conta geral do Estado. 

 

O modelo deve utilizar algo que o Estado da Bahia já possui desenvolvido, a Conta 

Única, a qual não está sendo utilizada em sua plenitude. Para isso, o Sicof deverá ser adaptado 

para que os recursos das unidades possam ser movimentados na Cute, mantendo um controle 

segregado dos recursos por fonte e unidade. Há também que se trabalhar um documento de 

arrecadação único, que contemple as receitas e diversos ingressos de recursos das unidades 

gestoras, de forma que as unidades possam arrecadar seus recursos de forma centralizada na 

conta geral do Tesouro, e ter a mesma autonomia no gasto dos recursos arrecadados através 

de liberação de recurso escritural no ativo disponível da unidade. 

 

Os ganhos desse modelo são extremamente relevantes para o Estado, que permitirá uma 

melhor gestão dos recursos pelo órgão central de administração financeira (o Tesouro), pois 

será eliminada uma grande quantidade de contas bancárias existentes nas instituições 

bancárias. 

 

Com esse novo procedimento, as informações contábeis do Estado terão maior 

confiabilidade, pois, os dados bancários passarão a ter somente a conciliação bancária da 

conta geral do Estado com o razão da contabilidade. Haverá assim um maior garantia dos 

relatórios e demonstrativos, de forma mais tempestiva.  

 

As unidades setoriais do Estado, também, serão beneficiadas, pois deixarão de proceder 

às diversas conciliações bancárias que atualmente devem ser realizadas. Existirá uma maior 
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garantia em relação ao saldo de ativo disponível existente na contabilidade de cada unidade 

gestora, eliminando a ocorrência de devolução de ordens bancárias por insuficiência de saldo 

bancário. Nestes casos a devolução só ocorria por falha na conciliação, onde a unidade 

possuía ativo disponível na contabilidade, o qual lastreava o pagamento no sistema, mas no 

banco não havia o saldo financeiro equivalente. 

 

Haverá, também, benefício de os recursos do Estado já estarem numa conta bancária 

gerida pelo Tesouro, isso irá facilitar a aplicação financeira. 

 

4.2 – RECOMENDAÇÕES 

 
4.2.1 – Criação de Documento de Arrecadação Único 

 

Conforme exposto neste projeto, o Tesouro arrecada seus recursos através de DAE, para 

as receitas tributárias, e GER, para as receitas não tributárias do Tesouro, e as unidades 

arrecadam recursos próprios por guias especificas, ou mesmo por deposito comum bancário, o 

qual não identifica a origem do recurso. 

 

Existem unidades que, devido à peculiaridade de suas receitas, e pela forma de 

arrecadação, possuem documentos de arrecadação que alimentam sistemas de controle 

específicos das receitas arrecadadas. 

 

O funcionamento de uma Conta Única eficiente requer que o Estado desenvolva um 

documento que contemple a arrecadação das receitas das unidades, garantindo que os recursos 

possam ser arrecadados na conta geral do Estado. 

 

Desde 2010, o Estado vem desenvolvendo o Documento de Arrecadação Estadual Não 

Tributário (DAE-NT), que deve substituir a GER. 

 

Para detalhar o que é necessário desenvolver no DAE-NT para que ele atenda as 

necessidades da conta única, é necessário conhecer uma pouco da GER e do DAE que estão 

em funcionamento. 
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A GER é um documento que arrecada as receitas não tributárias. É emitido na página da 

Secretaria da Fazenda, na opção de Finanças Públicas. Após o preenchimento das 

informações necessárias, o usuário gera uma guia de depósito que possui uma codificação 

específica. Após o recolhimento, os dados da guia paga alimentam o sistema de GER, onde o 

Tesouro conhece o tipo do ingresso, a unidade depositante e o valor. Com estas informações o 

Tesouro lança os valores no Sicof de forma manual. 

 

O DAE arrecada as receitas tributárias, como ICMS, IPVA, taxas, e outros. O DAE pode 

ser emitido também na página da Sefaz na internet, através da opção Inspetoria Eletrônica. 

Apesar de ser emitido na internet, o DAE é gerado pelo Sistema de Administração Tributária 

(Sigat), sistema que possui todo o controle das receitas tributárias arrecadadas e recolhidas do 

Estado. Diferentemente, do que ocorre com a GER, no caso do DAE a contabilização no Sicof 

é automática. Diariamente o Sigat gera um arquivo com os dados necessários para que a 

contabilização ocorra no Sicof através de uma rotina automática.  

 

A implementação do DAE-NT vai trazer uma automação, também, para as receitas não 

tributárias, pois este novo documento também será gerado e controlado no Sigat. A criação do 

DAE-NT é uma ação que está sendo desenvolvida paralelamente pela Diretoria de 

Arrecadação (Darc), responsável pela gestão do Sigat, e pela Dicop, responsável pela gestão 

do Sicof. 

 

Existe a previsão de a funcionalidade entrar em funcionamento ainda neste exercício de 

2011. Ocorre que o que está sendo feito será muito válido para a conta única, mas não o 

suficiente, pois irá contemplar as receitas e ingressos existentes atualmente na GER. Para 

viabilizar a Conta Única, faz-se necessário que o DAE-NT seja implementado da seguinte 

forma: 

 

a) Na tabela de grupos orçamentários existentes no Sigat deve ser reservado um intervalo 

de registros para cadastro exclusivo das receitas arrecadadas pelas unidades gestoras. 

O grupo orçamentário é o dado comum entre Sigat e Sicof. A receita ou ingresso é 

cadastrado no Sigat e vinculado a um grupo orçamentário. Cada grupo gera 

informações para o Sicof, que é parametrizado para contabilizar a receita nos sistemas 

financeiro e orçamentário de forma específica. O grupo orçamentário possui o formato 

de quatro dígitos, comportando até 9.999 possibilidades. Assim, como as unidades 
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possuem especificidades, e cada unidade deverá ter suas receitas cadastradas no Sigat, 

devem ser reservados, para o cadastro dos ingressos das gestoras, os códigos de 

grupos iguais ou superiores a 5.000 intervalo de 5.000 a 9.999; 

 

b) A separação das receitas das unidades num intervalo de códigos específico permitirá 

um tratamento diferenciado destes tipos de ingressos no Sicof sem haver a necessidade 

de criação de um novo atributo. Atualmente o Sicof já está preparado para receber as 

informações do Sigat e reconhecer o recurso financeiro do recolhimento no Tesouro e 

a receita orçamentária numa unidade distinta do Tesouro. Será necessário, então, 

apenas desenvolver no Sicof uma rotina de liberação de recursos escritural, 

automática, para os valores arrecadados referentes às receitas das unidades gestoras; 

 

c) O Sigat deverá possibilitar que as diversas unidades gestoras do Estado, que 

possuírem arrecadação, consultem no sistema o valor arrecadado e recolhido, os 

documentos de arrecadação emitidos e não pagos, de forma que o sistema permita que 

a unidade gerencie a arrecadação de seus recursos. 

 

4.2.2 – Adequação do Sistema Cute do Sicof 

 
A atual rotina de Conta Única do Sicof deverá se adequar para a diversidade de recursos 

que passarão a ser movimentados na Cute, alterando a forma de controle dos recursos por 

fonte, assim também como deverá viabilizar a liberação de recursos escriturais de forma 

automática, garantindo às unidades que o recurso recolhido por DAE-NT para a conta geral se 

torne uma disponibilidade imediata, segura e segregada por fonte de recursos. 

 
a) Controle de recursos movimentados na CUTE por fonte. 
 
Atualmente, o SICOF possui no cadastramento das contas contábeis de banco a 

informação da fonte, ou das fontes, no máximo três, que são movimentadas na respectiva 

conta, conforme tela a seguir: 
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 03/07/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS       TPSC7131 
 19:18:19         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          MPSC713C 
 ============================================================================= 
  CONSULTA DADOS DA CONTA FINANCEIRA 
 
 
  CONTA.........:    111232-103 
  NOME DA CONTA.:    BB SCU DERBA - ARREC. MULTA C/C 991239-8 
  RESPONSAVEL...:    99BAN999 
  BANCO.........:    001            CONTRATO BANCO DO BRASIL.:   707582 
  AGENCIA.......:    3832 
  CONTA CORRENTE:    000991239 8 
  NATUREZA......:    1 
  GERA OBE......:    S  S - SIM  N - NAO 
  FONTE.........:    40  CONTRA PARTIDA:   56         SITUACAO A/S/D/C/T: A 
 
  SALDO INICIAL....:                  33.076,50 D 
  TOTAL DE CREDITO.:               1.630.624,59 
  TOTAL DE DEBITO..:               1.924.718,46 
  SALDO ATUAL......:                 327.170,37 D 
 
  PF01--PF03-------------------------------------PF09------------------------- 
  SAIR VOLTAR                                    ACESSAR 
       TELA                                      ROTINA 
Figura 9 – Tela do Sicof de consulta dos dados da conta financeira – fonte 40 
 
 

Observa-se que, no caso acima, o Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia 

(Derba), autarquia do Estado, possui uma conta bancária aberta no Banco do Brasil para 

arrecadação de multas. Esta receita configura-se como recurso livre da administração indireta, 

fonte 40. 

 

Esta conta do Derba deixará de existir e seu saldo e sua movimentação devem passar a 

ocorrer na conta geral do Estado. Mas, para o Derba manter o controle dos recursos por fonte, 

e até mesmo separando os da mesma fonte, mas que possuam origem diversa, no Sicof o 

grupo de contas da Cute, grupo contábil 1.1.1.2.3.4, deve sempre ter o cadastramento do nível 

de detalhamento da conta preenchido de forma automática pelo sistema, para caracterizar a 

fonte que será movimentada e permitir que o sistema faça o controle do recurso por fonte. 

 

Atualmente a Cute funciona como uma conta de ativo que pode movimentar até três 

fontes de recursos, ou pode haver o cadastramento de Fonte Cute FC, e a conta poderá 

movimentar qualquer fonte permitida para a Cute, conforme cadastro de fontes de recursos 

com atributo que autoriza a fonte a ser movimentada pela Cute. 
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 03/07/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS       TPSC711B 
 19:31:57         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          MPSC711B 
 ============================================================================== 
   
CONSULTA FONTE 
 
  COD  RECURSO  FONTE CUTE 
  IGO ORDINARIO P/ LR DEPAT DESCRICAO DA FONTE/DESCRICAO RESUMIDA 
  --- --------- ----- ----- -------------------------------------------------- 
   00    SIM      00   SIM  RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS DO TESOURO 
                            REC ORD NAO VNC TES 
   01    SIM      01   SIM  CONTRAPARTIDA DE RECURSOS ORDINARIOS 
                            CONTP REC ORD 
   02    NAO      02   SIM  COTA-PARTE DO ICMS DEVIDA AOS MUNICIPIOS 
                            COTA MUNICIPIO 
   03    NAO      03   NAO  COTA-PARTE DO IPVA DEVIDA AOS MUNICIPIOS 
 
   04    NAO      04   NAO  REC DE ARRECAD.DE MULTAS DO F.E.DE P.AO CONSUMIDOR 
 
 
 
PF01--PF03------------------------PF07---PF08----PF09------------------------- 
SAIR VOLTAR                      VOLTAR PASSAR ACESSAR 
      TELA                        PAGINA PAGINA ROTINA 
 

Figura 10 – Tela do Sicof de consulta de fonte 
 
 

Assim, atualmente existe um número mais restrito de fontes de recursos que são 

movimentados na Cute. Nesse cadastro pode ser atribuído o valor FC, autorizando a conta a 

movimentar todas as fontes Cute Depat, ou podem ser atribuídas fontes específicas, até três, 

desde que as fontes sejam Fontes Cute Depat, conforme telas a seguir. 

 
 03/07/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS       TPSC7131 
19:39:03         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          MPSC713C 
============================================================================== 
   
CONSULTA DADOS DA CONTA FINANCEIRA 
 
  CONTA.........:    111234-001 
  NOME DA CONTA.:    CONTA UNICA TESOURO - CUTE BB 
  RESPONSAVEL...:    ADMTM 
  BANCO.........:    001            CONTRATO BANCO DO BRASIL.: 
  AGENCIA.......:    3832 
  CONTA CORRENTE:    000929661 1 
  NATUREZA......:    1 
  GERA OBE......:    S  S - SIM  N - NAO 
  FONTE.........:    FC  CONTRA PARTIDA:              SITUACAO A/S/D/C/T: A 
 
 
  SALDO INICIAL....:                 152.212,05 D 
  TOTAL DE CREDITO.:              22.257.741,70 
  TOTAL DE DEBITO..:              22.483.317,28 
  SALDO ATUAL......:                 377.787,63 D 
 

Figura 11 – Tela do Sicof de consulta dos dados da conta financeira – fonte Cute 
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 03/07/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS       TPSC7131 
 19:41:24         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          MPSC713C 
============================================================================== 
  CONSULTA DADOS DA CONTA FINANCEIRA 
 
 
  CONTA.........:    111234-101 
  NOME DA CONTA.:    BB CUTE PROMOSEFAZ 
  RESPONSAVEL...:    13GIB999 
  BANCO.........:    001            CONTRATO BANCO DO BRASIL.: 
  AGENCIA.......:    3832 
  CONTA CORRENTE:    000929661 1 
  NATUREZA......:    1 
  GERA OBE......:    S  S - SIM  N - NAO 
  FONTE.........:    25  CONTRA PARTIDA:              SITUACAO A/S/D/C/T: A 
 
  SALDO INICIAL....:                 136.240,96 D 
  TOTAL DE CREDITO.:               1.578.428,04 
  TOTAL DE DEBITO..:               1.919.059,07 
  SALDO ATUAL......:                 476.871,99 D 
Figura 12 – Tela do Sicof de consulta dos dados da conta financeira – fonte 25 
 
 

Para adequar a Conta Única, será utilizada a ferramenta de cadastro de fonte existente no 

Sicof, a qual dá uma segurança que o recurso registrado numa conta só irá ser aplicado em 

despesas cuja fonte está cadastrada. Ocorre que, atualmente, esse cadastro é efetivado de 

forma manual e, nas contas que movimentam mais de uma fonte, essa segurança é reduzida. 

 

Cada conta escritural passará a movimentar somente uma fonte de recursos, cujo código 

cadastral deve conter nos dois últimos dígitos o código da fonte de recursos. Como existem 

contas já cadastradas no sistema, as novas contas devem começar no cadastramento do último 

nível a partir do número 200. Assim, a tabela de contas escriturais terá a seguinte forma de 

cadastramento: 

 

 111234200 – Para movimentar exclusivamente a fonte 00; 

 111234201 – Para movimentar exclusivamente a fonte 01; 

 ... 

 111234230 – Para movimentar exclusivamente a fonte 30. 

 

Caso a unidade tenha a necessidade de segregar a movimentação de uma mesma fonte em 

contas escriturais distintas, poderá haver novo cadastramento de conta para a mesma fonte, 

mantendo os dois últimos dígitos da conta: 

 

 111234300 – Para movimentar exclusivamente a fonte 00; 

 111234301 – Para movimentar exclusivamente a fonte 01; 
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 ... 

 111234330 – Para movimentar exclusivamente a fonte 30. 

 

Cabe destacar que o cadastramento na tabela de fonte para autorizar a movimentação na 

Cute deve continuar existindo, pois, apesar do objetivo deste modelo ser a ampliação da 

movimentação de recursos pela Conta Única e com a consequente redução das contas 

bancárias das unidades, existem fontes de recursos, conforme já abordado, que sua 

movimentação na conta geral é vedada, já que há determinação legal ou contratual de existir 

conta bancária específica. 

 

O sistema deve continuar também fazendo a verificação, no momento da seleção da conta 

para pagamento de despesas, se a conta selecionada movimenta a fonte de recursos da 

despesa. 

 

a) Liberação dos recursos de arrecadação própria das unidades de forma automática 

 

Conforme exposto anteriormente, há uma desconfiança do gestor do recurso de 

arrecadação própria das unidades, que a centralização destes recursos na conta geral do 

Estado provocaria uma perda na autonomia da gestão deste recurso, pois, a liberação da 

disponibilidade não ocorreria da mesma forma que acontece na conta bancária própria.  

 

A solução deste modelo visa justamente garantir para as unidades gestoras recursos 

liberados na proporção que são arrecadados. Para isso, o Sicof deve gerar liberação de recurso 

intra-sistema de forma automática, a partir do registro de receita arrecadada informado pelo 

Sigat. 

 

Os códigos de receitas e ingressos de arrecadação própria das unidades terão codificação 

diferenciada da receitas arrecadadas pelo Tesouro. Assim, os grupos orçamentários 

cadastrados no Sigat de 5.000 a 9.999, que são das unidades, quando arrecadados e 

informados para o Sicof através do arquivo de integração dos sistemas, o Sicof, além de gerar 

os lançamentos de reconhecimento da receita e recolhimento, deverá gerar liberação de 

recursos intra-sistema de forma automática, gerando saldo no ativo disponível da unidade 

detentora da receita. 
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A liberação de recursos deve ocorrer na conta escritural Cute equivalente à fonte de 

recursos. Esta proposta pode ser aplicada em casos já existentes hoje no sistema, das receitas 

tributárias de taxas de arrecadação própria de algumas unidades, a exemplo da Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação 

(Agerba). 

 

As receitas de taxas fiscalizadas pela Agerba, por serem tributárias já são recolhidas por 

DAE. O recurso ingressa na conta geral do Estado, e para a Agerba aplicar este recurso em 

despesas orçamentárias, o Tesouro efetua a liberação de recursos, através da Cute.. 

 

Na tela de consulta de cadastramento de grupo orçamentário no Sicof, o grupo 1156 

arrecada as receitas de Taxa de Poder de Polícia da Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) - TPP Agerba. 

No cadastro é informada a conta de receita orçamentária que o sistema deve lançar a receita, 

onde a fonte é representada pelos dois últimos dígitos. 

 
                       GRUPO ORCAMENT X CONTA ORC X CONTA 
      ANO: 2011 
      GRUPO ORCAMENTARIO: 1156  DO DEPAT                               PAG   1 
       TPP AGERBA                                    B=FCULT   C=ICMS 
                                                     F=FIES    P=IPVA 
 
          CTA        CTA                CTA       CTA       CTA         CTA 
       ORCAMENT   RET ORC    PERC%   FINANC   RET FIN   REALIZ   REAL.FUNDEB 
      1121998210            100,0000 411111001 
 
 
 
 
     PF3--------PF4---------------PF5---------------PF7-------------PF8------- 
     VOLTAR    LIMPAR         CONFIRMAR           VOLTAR         AVANCAR 
                TELA                              PAGINA          PAGINA 

Figura 13 - Tela do Sicof de consulta do grupo orçamentário 

 03/07/11        SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS       TPSC711B 
 20:31:06         DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          MPSC711B 
 ============================================================================= 
  CONSULTA FONTE 
 
  COD  RECURSO  FONTE CUTE 
  IGO ORDINARIO P/ LR DEPAT DESCRICAO DA FONTE/DESCRICAO RESUMIDA 
  --- --------- ----- ----- -------------------------------------------------- 
   10    NAO      10   SIM  TAXAS E MULTAS VINCULADAS A AGERBA 
                            TX/M VIN AGERBA 
   11    NAO      11   NAO  CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
   12    NAO      12   NAO  CONT.DO FUNDO N.DE ATEND.A CRIANCA AO ADOLESCENTE 
 
    

Figura 14 – Tela do Sicof de consulta da fonte 10 



36 
 

 

Assim, o Sicof deverá, de forma automática, gerar liberação de recurso para a unidade 

arrecadadora, na mesma fonte de recurso da receita, e na conta escritural da Cute equivalente 

a fonte de recurso arrecadada. No caso da Agerba o recurso seria liberado de forma 

automática para a conta escritural 1.1.1.2.3.4.210.  Esse procedimento vai garantir a 

disponibilidade para as unidades e irá dar credibilidade para aumentar os recursos 

movimentados na Conta Única do Estado. 

 

4.3 – ENVOLVIDOS 

 

O desenvolvimento deste projeto irá necessitar efetivamente da Dicop, pois esta diretoria 

é a responsável pela gestão do sistema de contabilidade do Estado, Sicof, o qual contém as 

funcionalidades da Conta Única do Estado. 

 

A Depat também tem extrema relevância para a implementação desse modelo, pois ela é 

a responsável pela gestão das contas bancárias do Estado, inclusive da Conta Única. 

Atualmente é a gestora do modelo de Sistema de Caixa Único, que permite a existência de 

diversas subcontas bancárias. 

 

A Diretoria de Tecnologia e Informática (DTI), também, terá papel importante no 

aprimoramento das funcionalidades atualmente existentes, viabilizando a implementação de 

um novo método. Como o modelo proposto gera uma demanda por alteração em sistemas da 

área financeira e tributária, o trabalho da DTI, com eficiência e tempestividade serão 

necessários para o sucesso deste projeto. 

 

O Banco do Brasil, como banco centralizador da arrecadação estadual e prestador de 

serviços bancários será essencial para adequação da nova realidade pretendida, na qual 

diversas contas bancárias do Estado devem ser analisadas, auxiliando na implementação. 

 

As diversas unidades terão impacto com a mudança, pois diversas contas bancárias de 

titularidade própria serão encerradas para que os recursos sejam executados pela Conta Única. 

Nesse aspecto poderá haver resistência dos gestores, por acharem que estão perdendo poder e 

autonomia financeira, pois passariam a depender de liberação de recursos do Tesouro. Espera-

se que a demonstração da nova realidade de Conta Única não reduz a autonomia financeira 

das unidades, e que, por outro lado, serão beneficiadas com uma redução de suas atribuições 
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operacionais de procedimentos de controle das diversas contas bancárias, que darão uma 

maior garantia da adequação contábil e consistência dos saldos disponíveis para realização de 

seus pagamentos. 

 

A Darc também será importante para adaptar, em conjunto com a Dicop, o Documento de 

Arrecadação Estadual, viabilizando o recolhimento dos diversos ingressos estaduais que 

atualmente são recolhidos em contas bancárias específicas das diversas unidades. 

 

A sociedade e todos os usuários das informações contábeis e financeiras do Estado serão 

beneficiados com dados mais precisos e tempestivos. 

 

4.4 – DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 

Inicialmente, as superintendências envolvidas, a SAF e a SAT, por meio de seus titulares, 

precisarão definir prioridades para o projeto, a fim de que este tenha relevância dentro da 

instituição. Conforme detalhado no item 4.2.1, a funcionalidade proposta se utiliza do DAE-

NT, o qual seu desenvolvimento está em curso pelas respectivas superintendências. 

 

Especificamente na SAF, a Dicop terá a tarefa de adequar o sistema de contabilidade, 

conforme proposta deste projeto. Para isso, será necessária elaboração de uma solicitação de 

alteração de sistema devidamente especificada. Esta demanda será analisada pela DTI, que irá 

descrever o entendimento da solicitação, o qual deve ser validado pela Dicop. Após a 

aprovação do entendimento, a DTI irá proceder às alterações no sistema e a Dicop deverá 

homologá-las. 

 

A Dicop deverá também atuar junto às diversas unidades gestoras possuidoras das contas 

bancárias que serão encerradas, para orientar a efetivação das devidas conciliações bancárias. 

A Dicop deverá também efetuar todos os cadastramentos necessários no sistema para que 

tanto a integração com o Sigat, quanto a contabilização das liberações de recursos por fontes 

possam ocorrer.  

A Depat acompanhará os lançamentos automáticos do recolhimento e da arrecadação, 

para garantir a conciliação entre o Sicof e o Sigat. Além disso, a Depat continuar realizando a 

conciliação do extrato bancário do razão contábil da conta geral do Estado. Essa atividade já 
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vem sendo feita pelo Tesouro, mas a movimentação de recursos nesta conta irá aumentar, 

devido à inclusão dos ingressos arrecadados pelas unidades gestoras.  

A Darc deverá manter atualizado o cadastro de grupo orçamentário, de forma que atenda 

as novas receitas e ingressos que passarão a ser arrecadados por DAE-NT. 

 

As unidades gestoras detentoras de recursos bancários em contas específicas, as quais não 

há obrigatoriedade legal ou contratual, e que passarão a ser movimentadas na Conta Geral do 

Estado, deverão conciliar os saldos contábeis com os respectivos extratos bancários, pois só 

poderão ser transferidos para a conta geral os saldos contábeis que possuírem lastro de recurso 

financeiro no extrato bancário. 

 

4.5 – LIMITAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Os recursos arrecadados por documento de arrecadação possuem duas etapas: a 

arrecadação e o recolhimento. A arrecadação detalha qual a unidade arrecadadora, o tipo de 

receita, e as informações necessárias para o sistema disponibilizar o valor arrecadado para o 

disponível das unidades gestoras. Já no recolhimento, os ingressos de receitas na conta geral 

do Estado são informados de forma global, que irá gerar o lançamento automático 

alimentando o razão da conta geral do Tesouro. Ocorre que estas informações de arrecadação 

e recolhimento são repassadas para a contabilidade em arquivos separados e pode haver 

divergência de dias de contabilização. Assim, é possível que a arrecadação de um recurso seja 

reconhecida num dia, gerando saldo disponível para a unidade gestora, contudo o saldo 

bancário pode ser contabilizado no dia seguinte. Como o Sicof não recebe a informação do 

recolhimento por documento, a gestão e acompanhamento do recolhimento por documento só 

poderão ser feitos no Sigat. 

 

Existem unidades do Estado que possuem tipos de recolhimento que tem um nível de 

detalhamento que o Sigat não contempla. Podemos exemplificar com taxas de inscrições de 

vestibulares das universidades estaduais. O código do candidato consta no documento de 

arrecadação próprio, e o recolhimento do valor é condição necessária para efetivação da 

inscrição. O sistema de arrecadação das universidades já contempla esta resposta para o 

cadastro de inscritos. 
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Cabe ressaltar que qualquer modelo de gestão financeira não terá autonomia sobre os 

recursos que existe determinação legal ou contratual para movimentação em conta bancária 

específica. Assim, este modelo deve ser aplicado para os recursos do Tesouro da 

administração direta e indireta que atualmente compõe o sistema de Caixa Único, que 

conforme detalhado anteriormente, é composto pela Conta Única do Estado e de diversas 

subcontas bancárias das unidades. 

 

Outra limitação importante que pode interferir no desenvolvimento do projeto é a 

implementação do novo sistema de planejamento, execução orçamentária, financeira e 

contábil, com a consequente descontinuidade do Sicof. Apesar do projeto atuar de forma 

convergente com as definições do novo sistema, onde os recursos são movimentados na conta 

geral do Estado, a implementação do novo sistema, previsto para janeiro de 2013, impõe um 

limite de tempo para a conclusão deste trabalho, já que toda especificação deste projeto se dá 

em torno da realidade do sistema atual. Há de se ressaltar, porém, que se o projeto alcançar 

parte do objetivo esperado neste tempo, ou seja, até dezembro de 2012, um grande avanço 

será dado na gestão das contas bancárias do Estado, e irá, de qualquer forma, contribuir para a 

implementação do novo sistema de contabilidade. 

 

 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 
 

 

5.1  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Pretende-se concluir o desenvolvimento deste projeto, em dezembro de 2012, último ano 

de execução do atual sistema. O sucesso deste projeto até dezembro de 2012 será de extrema 

importância para a implementação do novo sistema, que nasce com a necessidade de haver a 

Conta Única do Estado. 

 

O desenvolvimento deste projeto está dividido em três etapas: Construção do novo 

modelo de Conta Única, projeto piloto e implementação.  
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1ª ETAPA – Construção do novo modelo de Conta Única para o Estado da Bahia. 

 

 

 Especificação das alterações a serem implementadas no sistema Sicof; 

 Elaboração de norma regulamentando os novos procedimentos e funcionalidades do 

sistema e restringindo a movimentação financeira das unidades para que só utilizem a 

Conta Única do Estado; 

 Identificação da equipe responsável pela execução das alterações propostas; 

 Identificação das alterações necessárias no Sistema Sigat; 

 Acompanhamento das alterações; 

 Homologação das rotinas alteradas. 

 

2ª ETAPA – Projeto Piloto 

 

 Seleção de unidades que possam gerar um alto nível de aderência dos testes 

necessários; 

 Capacitação dos servidores responsáveis nas unidades do projeto piloto; 

 Realização de todos os procedimentos de migração do modelo antigo nas unidades 

integrantes do projeto piloto; 

 Levantamento dos pontos de mau funcionamento das rotinas, assim  como as falhas da 

construção; 

 Especificação dos ajustes; 

 Adequação e teste das rotinas ajustadas; 

 Homologação final para implementação em todo Poder Executivo. 

 

3ª ETAPA – Implantação da nova Conta Única do Poder Executivo 

 

 Divulgação de norma regulamentadora; 

 Capacitação dos servidores responsáveis em efetuar os novos procedimentos; 

 Divulgação do cronograma de implantação; 

 Acompanhamento da implantação; 

 Ajustes de eventuais inconsistências; 

 Homologação da implantação. 
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Tabela 3 – Cronograma de execução do Projeto 

 
  
5.2  ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 

 
A estimativa de custos para implantação do projeto baseia-se nas seguintes premissas: 

 

 Para desenvolvimento e manutenção de sistemas, a Sefaz utiliza a terceirização de 

pessoal; 

 

 O contrato com a empresa que atualmente presta serviços à Sefaz estabelece em 

R$ 44,92 quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos o valor unitário da hora 

da mão de obra do analista de sistemas sênior e R$ 54,30 cinqüenta e quatro reais e 

trinta centavos o valor para um coordenador; 

 

 Não foi considerado no custo do projeto o valor da mão de obra dos servidores do 

Estado da Secretaria da Fazenda. 

 

De acordo com o cronograma estabelecido, a demanda de serviços que implicará a 

utilização de pessoal terceirizado foi estimada da forma descrita no quadro a seguir: 
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Tabela 4 – Custo com pessoal de T.I. terceirizado 

 
 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A análise do atual sistema de caixa único, para propor melhorias neste procedimento, foi 

desafiador. Há de se pensar em toda a repercussão dessas mudanças nas diversas unidades do 

Estado. Porém, este é um gargalo que já passou do momento de se buscar uma melhor 

solução. Os problemas com a gestão das diversas contas do Estado não param de surgir, onde 

se perde o controle e a segurança administrativa. Por outro lado, o sucesso deste projeto irá 

gerar benefícios para todos: os gestores das unidades que terão simplificadas as suas rotinas 

de gestão financeira; os gestores do caixa do Estado, na Diretoria do Tesouro, terão 

simplificadas as suas rotinas de gestão e de aplicação financeira dos recursos, os quais já 

estarão consolidados numa única conta. Haverá, também, maior segurança no controle dos 

recursos financeiros do Estado, pois, não é incomum a emissão uma ordem bancária na qual 

não há lastro financeiro no banco. A contabilidade do Estado terá dados de registro das 

disponibilidades mais precisos e confiáveis e, por fim, a sociedade será a maior beneficiada 

com o ganho na eficiência do gasto público e melhoria na transparência na prestação de 

contas dos recursos disponíveis do Estado.  

 

Foi muito valiosa a experiência de enfrentar um problema crônico do Estado, para o qual, 

diante das enormes dificuldades e do tempo de vida que estes problemas existem, não era 

visível nenhuma solução eficaz. Estudar a matéria, analisar a literatura existente, juntamente 

com a legislação e o caso prático de sucesso da União, e concluir que há um caminho de 

sucesso para evolução da gestão da administração financeira do Estado, foi uma experiência 

motivadora. 
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O desafio da implementação deste projeto, com bastante serenidade, não será uma tarefa 

fácil. As unidades gestoras do estado possuem muitas especificidades na movimentação 

financeira de seus recursos, e suas estruturas de pessoal não oferecem mão de obra com o 

nível de capacitação adequado, onde deve ser verificada muita pendência contábil na 

implementação da nova sistemática.  

 

Há, porém, uma grande vantagem do projeto, que dá uma certa tranquilidade na execução 

da ampliação da utilização da Conta Única, a migração das contas bancárias das unidades 

pode e deve ser efetuada de forma gradual. A adequação das tabelas dos sistemas Sicof e 

Sigat devem ser alteradas a cada nova implementação. Contemplar 100% das possibilidades 

de ingressos do Estado de uma só vez poderia gerar um colapso nas arrecadações do Estado. 

Assim, a Dicop, juntamente com a Darc e Depat, poderão implementar de forma gradual as 

diversas receitas e ingressos de recursos arrecadados pelas unidades gestoras. Inclusive uma 

das etapas deste projeto consiste em elaborar um cronograma de implementação, onde serão 

determinadas as datas escalonadas para implantação das diversas unidades do Estado. 

 

Este projeto irá atuar numa área estratégica do Estado, na qual uma forma operacional 

mais inteligente, eficiente, necessária e possível é proposta, considerando as ferramentas já 

desenvolvidas pelo Estado, que devem ser adaptadas a estas necessidades. 

 

Por fim, cabe ressaltar que uma mudança deste porte não segue em frente se não houver 

vontade administrativa e politica de enfrentar as resistências e superar as dificuldades 

encontradas no caminho. A Sefaz-Ba, como órgão sistêmico da administração financeira do 

Estado, e gestora das finanças estaduais, precisa impor a execução das atividades necessárias 

para viabilizar a conclusão deste projeto.  
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