
 

Ministério da Educação 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Departamento de Orçamento e Finanças – Campus João Pessoa 

Coordenação da Contabilidade 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Em face das informações solicitadas pela CCONT – Coordenação de Contabilidade do Campus 
João Pessoa a Direção Geral do Campus, através do processo 23326.009639.2017-30, aberto em 
13/09/2017, através do memorando 072-DCOF/CCONT, onde foi solicitado as informações 
referentes Relatório de Transparência do 3 Trimestre de 2017, 

Este informava prazo final para entrega das informações até 05/10/2017, porém, essas informações 
não foram prestadas, sendo reiterado o mesmo pedido a Direção Geral em 09/10/2017 através 
do memorando 074-DCOF/CCONT.  

Toda e qualquer informação só tem utilidade se for prestada de forma tempestiva e com 

qualidade, o RCPG – Relatório Contábil de Propósito Geral, também conhecido por ser um 
relatório de transparência e de fácil compreensão pela sociedade, é laborado pela Contabilidade 
do Campus João Pessoa desde 2015, e de uma forma pioneira, já tomou proporções nacionais, 
sendo objeto de estudo e tema de palestras em eventos.  

É com tristeza que percebemos que uma ferramenta de controle social deixara de cumpri sua 
missão porque não recebemos a informação em tempo hábil e na forma correta, impossibilitando 
assim a publicação do Relatório de Transparência referente ao 3º trimestre de 2017. 

Esperamos sinceramente que para o próximo trimestre as informações sejam repassadas e em 
tempo hábil, desde já nossos sinceros agradecimentos pela compreensão. 

 

 

João Pessoa, 13 de Outubro de 2017. 

 

 
 

Luciano Oliveira de Sousa 
Contador Substituto em Exercício 

IFPB – Campus João Pessoa 
 

 

Kleber C. Marques Neto 
Contador Responsável 
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Informações Gerais

Nº do processo 23326.009639.2017-30 Campus CAMPUS-JP

Cadastro 13/09/2017 16:07:31 Operador

Situação Em trâmite Órgão Responsável DG-JP

Tipo do processo Memorando

Assunto Memo nº072 Informação para o Relatório de Transparência referente ao 3º Trimestre 2017.

Pessoa interessada

Nº do documento None

Palavras-chave Memo nº072 Informação para o Relatório de Transparência referente ao 3º Trimestre 2017.
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Ministério da Educação 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Departamento de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Campus João Pessoa 
Coordenação da Contabilidade 

 
 

Memorando –072 DCOF/CCONT  

Processo:23326.009639.2017-30 

João Pessoa, 13 de setembro de 2017. 

 

 

Interessado: Direção Geral 

Assunto: Informações para o Relatório 
de Transparência referente ao 3º 
Trimestre 2017. 

 

 

Prezada Diretor, 

 

1. É de notório conhecimento que desde 2011, o Campus João Pessoa do IFPB zela pela 
transparência, eficiência e incentiva a participação da comunidade interna no acompanhamento da gestão 
do orçamento e dos gastos da unidade. Para isso, o Departamento de Orçamento e Finanças (DOF) em 
conjunto com a Coordenação da Contabilidade emitem relatórios com as demonstrações contábeis, 
revelando a realidade da situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. 
 
2. Consoante às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 
Estrutura Conceitual, os RCPG’s – Relatórios Contábeis de Propósito Geral, são os componentes centrais 
da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-
a e favorecendo-a. Os RCPG’s são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos 
usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de 
determinados grupos de usuários, vulgarmente conhecidos como Relatórios de Transparência. 
 
 
3. Diante do exposto e conforme deliberação a reunião realizada em 06/mar/2017, que 
deixou-se claro que o papel da CCONT, como uma Unidade Organizacional que tem  como objetivo 
evidenciar para os gestores, para sociedade e demais usuários internos e externos, a realidade contábil, 
patrimonial, orçamentária e financeira da instituição, através de relatórios periódicos  com transparência e 
efetividade, auxiliando na boa governança da gestão dos recursos públicos e que mensalmente trabalha para 
zelar pela aplicação efetiva dos Princípios Contábeis, do MCASP — Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público, das NBCASP, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e das demais 
legislações e normas que regem a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no País, assessorando a Gestão 
do Campus João Pessoa com informações sobre a realidade contábil, patrimonial, orçamentária e financeira, 
para facilitar a tomada de decisões, tudo consoante a legislação vigente. (Lei 10.180/ 2001; Lei 4.320/64; 
Lei 101/2000). 
 
4. Solicitamos a essa Direção Geral que interaja com as áreas abaixo relacionadas, para que 
as mesmas entreguem as informações solicitadas no prazo indicado, sobre pena de descumprimento do 
artigo 26 da Lei 10.180/01 que determina que nenhum documento poderá ser sonegado aos servidores do 
Sistema Federal de Contabilidade, no exercício de sua profissão, senão vejamos: 
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Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 

contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

 
5. Em anexo seguem os modelos sugeridos para resposta e as planilhas com os respectivos 
valores destinados a cada unidade, para suas respectivas prestações de contas. 
 
6. Ratificamos que as informações serão publicadas nos RCPG (Relatórios de 
Transparência) do 3º Trimestre de 2017 e as edições anteriores se encontram disponíveis em :	
http://bit.ly/RCPG-IFPB. E que prazo final para os respectivos setores entregarem as respostas é até 
05/outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Kleber C. Marques Neto 
Contador Responsável 

 
 
  

KLEBER CRUZ 

MARQUES NETO

Assinado de forma digital por KLEBER 

CRUZ MARQUES NETO 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Pessoa Fisica 

A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade 

Certificadora SERPROACF, cn=KLEBER 

CRUZ MARQUES NETO 

Dados: 2017.10.23 20:43:03 -03'00'
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ANEXO I 
 
 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
 

SETOR: DAEST / CAEST 
PRAZO: ATÉ 05/OUTUBRO 
 
 
 

a) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 
alunos, em valores acumulados até SETEMBRO, na modalidade de auxilio que 
foi concedido. 

 

MODALIDADES DE AUXÍLIOS ALUNOS BENEFICIADOS 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  

AUXILIO ALIMENTAÇÃO  

AUXILIO TRANSPORTE  

AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES  

AUXILIO MORADIA  

Total  
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ANEXO II 
 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
 

SETOR: COPEX 
PRAZO: ATÉ 05/OUTUBRO 
 
 

a) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 
projetos de PESQUISA, seus nomes e os valores destinados a cada um 
respectivamente que justifique os valores pagos até SETEMBRO 

 

PROJETOS DE PESQUISA 
(nome do projeto) 

Valor Destinado 
(R$) 

Concluído? 
(Sim/Não) 

Prestou Contas? 
(Sim/Não/aguardando 

conclusão) 

Cadastrado 
no SUAP? 

(SIM/NÂO) 
Comportamento de armaduras 

galvanizadas em meios 
carbonatados e não 

carbonatados. 

 

   

Aplicação da Geometria Estrela 
de Quatro Braços em FSS 
Cascata para Utilização em 
Sistemas de Comunicações 

sem Fio nas Faixas de 2,4 GHz 
e 5,8 GHz 

 

   

Estudo para Aprimoramento do 
Processo de Codificação HEVC 
Utilizando Técnicas de Machine 

Learning 

 

   

Estudo do Ruído de 
Barkhausen para 

acompanhamento de fases 
indesejáveis em um aço 

inoxidável 

 

   

Mento de novas formulações 
de argamassas autonivelantes 

ec 
 

   

Avaliação da Qualidade vocal 
em adultos através da 

transformada Waveler Discreta 
 

   

Investigação do uso de 
estruturas SRR em Antenas de 

Microfita para utilização em 
sistemas de comunicações sem 

fio LTE (4G) na faixa de 2,5 
GHz 

 

   

Arbo Viz: Aplicação baseada 
em semântica para 

Visualização de Dados sobre 
Arboviroses 

 

   

Compatibilização entre 
Planejamento e o Controle de 

Custos no processo de 
execução de obras de 

edificações verticais, com 
vistas à tomada de decisões 

 

   

Uso de projetos em Salas de 
aula do IFPB: Uma análise sob 

a ótica da aprendizagem 
baseada em projetosa das 

competências do século XXI 

 

   

Identificação de modelos 
matemáticos utilizando 

métodos de identificação por 
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predição do erro aplicados a 
um pêndulo físico amortecido 
Remoção de metais em águas 
cinzas por adsorção utilizando 
carvão ativado do mesocarpo 

do coco-da-baía  

 

   

Construção de maquete 
eletrônica do bairro de 

Jaguaribe para estudo de 
modelos de cobertura de 

sistemas celulares utilizando o 
winprop® 

 

   

Atenção Conjunta na aquisição 
da Linguagem: Mapeando a 
Referência Linguística nas 

Interações Infantis 

 

   

Projeto de Desenvolvimento de 
Conversores Estáticos de 
Potência com Função de 

Compensação em Corrente 

 

   

Desenvolvimento de um 
Equipamento embarcado para 
mensuração de cor, turbidez e 

PH em um rio urbano 

 

   

Terceirização: eficiência, 
?otimização de serviços? Ou 
precarização do Trabalho no 

IFPB?  

 

   

Efeito das plantas aquáticas na 
sobrevivência de Escherichia 
coli (T. Escherich, 1885) em 

um lago tropical  

 

   

Adsorção em batelada de 
metais em solução aquosa 

empregando materiais 
mesoporosos de fontes 

alternativas 

 

   

Conversão de carros a 
combustão convencionais por 

carros com motor elétrico 
 

   

Estudo para aprimoramento do 
processo de Codificação HEVC 
utilizando Técnicas de Machine 

Learning 

 

   

Total     

 
b) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 

projetos de EXTENSÃO, seus nomes e os valores destinados a cada um 
respectivamente que justifique os valores pagos até SETEMBRO. 
 

PROJETOS DE EXTENSÃO 
(nome do projeto) 

Valor Destinado 
(R$) 

Concluído? 
(Sim/Não) 

Prestou Contas? 
(Sim/Não/aguadandando 

conclusão) 

Cadastrado 
no SUAP? 

(SIM/NÂO) 
     

     

     

     

     

     

Total     
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ANEXO III 
 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
 

SETOR:  PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENGEN. ELETRICA 
PRAZO: ATÉ 05/OUTUBRO 
 
 

b) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 
alunos, em valores acumulados até SETEMBRO, na modalidade de auxilio que 
foi concedido. 

 
 

MODALIDADES DE AUXÍLIOS 
QUANTIDADE DE ALUNOS 

BENEFICIADOS 

  

  

Total  
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ANEXO IV 
 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
 

SETOR:  DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
PRAZO: ATÉ 05/OUTUBRO 
 
 

c) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 
alunos, em valores acumulados até SETEMBRO, na modalidade de auxilio que 
foi concedido. 
 
  

MODALIDADES DE AUXÍLIOS 
QUANTIDADE DE ALUNOS 

BENEFICIADOS 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  

AUXILIO ALIMENTAÇÃO  

AUXILIO TRANSPORTE  

AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES  

AUXILIO MORADIA  

Total  
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ANEXO V 
 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
 

SETOR:  DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
PRAZO: ATÉ 05/OUTUBRO 
 
 

a) Um quadro resumo, conforme modelo sugerido abaixo, com o quantitativo de 
servidores efetivamente capacitados até SETEMBRO. Entetendemos por 
servidor capacitado, aquele que concluiu um curso de capacitação pago com 
recursos públicos do orçamento do Campus joão Pessoa. 

 

TIPO DE SERVIDOR 
QUANTIDADE DE 

SERVIDORES CAPACITADOS 

Técnicos Admistrativos  

Docentes  

Total  

 

 

 


