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RESUMO 
 

Título: A CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO COMO INSTRUMENTO DE 
CONTROLE PREVENTIVO DE ERROS E FRAUDES: Proposição de um Processo 
Gerencial no âmbito de uma Instituição Federal de Ensino 
 
Objetivo do trabalho: A administração pública brasileira possui diversos procedimentos 
estabelecidos por lei, que necessitam ser executados por seus servidores de forma satisfatória 
e tempestivamente. No entanto, a Conformidade de Registro de Gestão (CRG) consiste em 
um procedimento administrativo que não vem sendo efetuado com o rigor necessário, 
existindo um desalinhamento entre o que é de fato realizado e o que determina a legislação. 
Neste contexto, o presente estudo teve como motivação verificar como vem sendo executada 
a CRG no âmbito da instituição pesquisada, a fim de contribuir para o desenvolvimento eficaz 
desta atividade e dispor de soluções que amenizam os problemas encontrados, evitando, 
assim, penalidades futuras pelos órgãos de controle. Logo, o objetivo desta pesquisa é propor 
um processo gerencial para a correta execução da CRG em uma instituição federal de ensino. 
 
Procedimentos/Método para a solução do problema: Trata-se de uma pesquisa aplicada, 
exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa. Os procedimentos metodológicos foram 
divididos em dois momentos: procedimentos para diagnóstico do problema e procedimentos 
para proposta de solução. O processo de coleta de dados para diagnóstico do problema 
consistiu na pesquisa documental, através da extração de informações do Sistema de 
Administração Financeira (SIAFI), e na aplicação de questionário de pesquisa junto aos 
servidores que executam a conformidade de gestão na instituição. Estas informações 
permitiram realizar o mapeamento do processo atual de CRG. Para solução do problema 
encontrado, foi realizado um estudo caso, tomando como base um órgão de referência no 
procedimento de CRG, utilizando-se a técnica da entrevista para o levantamento de 
informações. Os dados provenientes do estudo de caso, aliados à pesquisa bibliográfica, 
permitiram a elaboração do processo ideal de CRG. O processo ideal constitui a base principal 
do artefato, produto técnico-tecnológico desta pesquisa, que consiste em um processo 
gerencial para análise e execução da CRG. Logo, adotou-se ainda neste estudo a abordagem 
design science, cuja essência está na construção e aplicação de artefatos. Conforme preconiza 
a metodologia design science, o artefato deve passar pela etapa de validação. A validação 
ocorreu junto a um gestor da instituição, através da realização de entrevista. 
 
Resultados: Os resultados evidenciaram que o procedimento de CRG não é realizado de 
forma correta na instituição pesquisada, sendo as principais razões deste problema o acúmulo 
de funções, a ausência de capacitações e a falta de conhecimento técnico de muitos 
conformistas sobre os assuntos que envolvem a CRG. 
 
Implicações práticas: Os resultados obtidos sugerem que as rotinas administrativas da 
instituição devem ser revistas, com destaque para a prevenção de responsabilizações jurídicas. 
Deste modo, os conformistas de gestão serão diretamente beneficiados, visto que este trabalho 
desenvolve um artefato que permite o suporte às suas atividades diárias. O artefato tem por 
objetivo principal auxiliar os servidores na execução de forma satisfatória do procedimento de 
CRG. Estima-se que, ao adotar as soluções propostas por este estudo, a instituição estará 
atendendo à determinação legal, reduzindo os pontos fracos existentes no ambiente 
organizacional e evitando futuras penalidades pelos órgãos de controle, como o pagamento de 
multas, bloqueio de bens e condenações dos servidores envolvidos.  



 
 

 
 

Originalidade e contribuições: O artefato foi desenvolvido em prol da instituição 
pesquisada, tendo notável potencial de contribuir com o treinamento dos atuais servidores 
envolvidos no processo de conformidade, e com futuros conformistas, em casos de alta 
rotatividade de mão de obra no setor. Além disso, este projeto proporcionará mais segurança 
aos gestores, através do desempenho satisfatório do procedimento de CRG. Essas 
contribuições têm aderência com a linha de atuação científico/tecnológica - LACT 3: 
Competitividade, Inovação e Empreendedorismo, por se tratar de um trabalho de gestão 
interna, que busca pela eficiência e eficácia no processo de CRG. 
 
Produção Técnica/Tecnológica: Deste modo, o artefato desenvolvido corresponde a um 
processo gerencial para auxiliar os servidores conformistas no desempenho de sua função. 
Enquadra-se, portanto, como um produto técnico/tecnológico não patenteável pertencente ao 
Eixo 1 – Produtos e Processos. O processo gerencial apresenta aplicabilidade de abrangência 
potencial, com a proposta de ser amplamente divulgado e aplicado na instituição evidenciada 
após a validação do artefato com o gestor. Trata-se ainda de uma produção com médio teor de 
inovação e média complexidade, envolvendo a combinação e contribuição dos diversos 
manuais sobre a CRG como referência para desenvolvimento deste produto. 
 
Palavras-chave: Conformidade de Registro de Gestão; Conformidade Contábil; 
Administração Pública; Processos. 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Title: THE MANAGEMENT REGISTRY CONFORMITY AS A TOOL OF PREVENTIVE 
CONTROL OF ERRORS AND FRAUDS: Proposal of a Management Process within a 
Federal Educational Institution. 
 
Aim: The Brazilian Public Administration has several procedures established by law which 
need to be executed by its employees in a satisfactory and opportune way. Nevertheless, the 
Management Registry Conformity consisting of a Public Administrative procedure that has 
not been carried out with the necessary stiffness, and there is a disarray between what is 
actually fulfilled and what is determined by law. In this context, the present study has had as 
motivation to verify how the Management Registry Conformity has been executed within the 
researched institution in order to contribute to the effective development of this activity. It 
also presents solutions to sooth the found problems avoiding future punishments by control 
bodies. So, the main objective of this research is to propound a management process for the 
correct fulfillment of the Management Registry Conformity in a Federal Teaching Institution. 
 
Procedures / Method for solving the problem: It is an applied, exploratory and descriptive 
research with a qualitative approach. The methodological procedures were divided in two 
moments: procedures to investigate the problem and procedures to propose a solution for it. 
The proceeding of data collection to detect the problem consisted of a documentary research 
through the informations gathering from a Brazilian Government System called SIAFI 
(Financial Management System), and in a research questionnaire answered by federal 
employees who effectively perform in the management conformity at researched institution. 
This informations allowed to do the mapping of the current process of Management Registry 
Conformity. To solve the found problem, a case study was carried out based on a reference 
public agency in the process of Management Registry Conformity, using the interview 
technique to collect informations. The data found out from the case study together with the 
researched bibliographic allowed the elaboration of the ideal Management Registry 
Conformity process. This process is the main basis for the artifact, the technical and 
technological product of this research which consists in a management procedure for analysis 
and execution of Management Registry Conformity. In this study was still adopted a design 
science approach, whose core is in the elaboration and application of artifacts. As suggested 
by the design science methodology, the artifact must pass through the validation stage and it 
occurred next to manager of the Institution, through an interview.  
 
Results: The results showed that the Management Registry Conformity procedure is not 
being correctly accomplished in the researched institution and the main reasons for it are the 
accumulation of functions besides the lack of training and technical knowledge of many 
conformists on the issues involving the Management Registry Conformity. 
 
Practical implications: The results suggest that the administrative routines of the researched 
institution should be reviewed with a focus on the prevention of a legal accountability. 
Thereby, the management conformists will be directly benefited, since this work develops an 
artifact that allows the support to their daily activities. The artifact has as the main purpose to 
assist them in the right execution of the Management Registry Conformity procedure. It is 
supposed that, adopting the solutions suggested by this worky, the institution will be 
complying with the legal determination, reducing the existing weaknesses in the 



 
 

 
 

organizational environment and avoiding future punishments by the control bodies such as 
payment of fines, blocking of property and condemnations of the involved federal employees. 
 
Originality and contributions: The artifact has developed in favor of the researched 
institution and it has a great potential to contribute to the training of the current federal 
employees involved in the conformity process, and with future ones, in cases of high staff 
turnover in the department. Moreover, this project will provide more safety to managers 
through the satisfactory performance of the Management Registry Conformity procedure. 
These contributions have adherence to the line of scientific and technological action – LACT 
3: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship, because it is an internal management 
work that look for efficiency and effectiveness in the Management Registry Conformity 
process. 
 
Technical / Technological Production: Thus, the developed artifact corresponds to a 
managerial process to assist conformists federal employees in the performance of their 
function. Therefore, it is a non-patentable technical and technological product belonging to 
Axis 1 - Products and Processes. The management process has applicability of latent scope 
with the proposal to be widely disseminated and applied in the evidenced institution after the 
validation of the artifact with its manager. It is also a production with average content of 
innovation and complexity, involving the combination and contribution of the various 
manuals about Management Registry Conformity as a reference for the development of this 
product. 
 
Keywords: Management Registry Conformity; Accounting Conformity; Public 
Administration; Processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O senso comum compreende a administração pública brasileira como um setor que 

necessita aprimorar a sua gestão e os seus processos administrativos. Frente a este quadro, as 

organizações buscam por novos modelos de gestão, que auxiliem no correto desempenho de 

suas funções. Para que isso aconteça, um dos passos a seguir consiste na realização de 

pesquisas, que busquem propor ferramentas que contribuam para melhorias no desempenho 

dos órgãos governamentais, como por exemplo, o estabelecimento de um processo gerencial 

alinhado às perspectivas do setor público.  

O processo gerencial consiste em um conjunto de ações estabelecidas para que a 

instituição alcance com êxito os seus objetivos (SILVA, 2011). Cabe destacar que são 

inúmeros os procedimentos administrativos que precisam ser realizados no setor 

governamental, visando maior controle e transparência dos gastos. O registro contábil, quando 

realizado corretamente, contribui para o alcance desta finalidade, sendo obrigatório a sua 

adoção por todas as instituições. 

A contabilidade visa fornecer informações tempestivas e fidedignas para o usuário da 

informação contábil. Este é o seu principal objetivo, devendo esta informação ser produzida 

conforme a necessidade de seus usuários, servindo de subsídio para a tomada de decisões 

(IUDÍCIBUS, 2009; TARDOQUE, 2011). A contabilidade aplicada ao setor público se 

interessa também por todos os atos praticados pelo gestor público, que sejam de natureza 

orçamentária, administrativa ou patrimonial (CABRAL, 2018). 

Atualmente, pode-se dizer que no Brasil a contabilidade pública encontra-se 

estruturada na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC 

TSP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em 2008. As referidas normas 

dispõem sobre as diretrizes a serem observadas quanto aos procedimentos contábeis, de forma 

a torná-las convergentes com as normas internacionais. A partir do processo de convergência, 

um dos resultados esperados é a melhora da transparência sobre as contas públicas e a 

publicização de dados e informações que permitam o acompanhamento e controle da gestão 

governamental (TARDOQUE, 2011; AUGUSTINHO; DE LIMA, 2012; SLOMSKI, 2013). 

Este compromisso de transparência das ações governamentais exige que a contabilidade 

produza o controle por meio de registros corretos e eficazes (CASTRO, 2010).  

Neste contexto, o controle representa um componente relevante para o desempenho 

das atividades administrativas de uma instituição, indispensável para o alcance de metas e 
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objetivos, e efetivação da eficiência organizacional. A discussão em torno do controle na área 

pública vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, devido à conscientização da 

população em exigir dos governantes um nível maior de transparência, principalmente em 

relação às medidas envolvendo a alocação de recursos públicos (SLOMSKI, 2011). 

Ademais, o controle pode ser classificado em externo ou interno. O controle externo 

abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

entidade e é praticado por um órgão que não pertence à entidade pública responsável pela 

ação controlada (BOTELHO, 2011). Por sua vez, o controle interno tem por objetivo 

promover a efetividade e eficiência das operações, visando a proteção dos recursos públicos, a 

garantia e confiabilidade das demonstrações financeiras e o cumprimento das leis e 

regulamentos (SILVA, 2004; COSO, 2005; BONIFÁCIO; VICENTE, 2010).  

Nesse sentido, não se deve imaginar que o controle interno possui uma atuação 

repreensiva, visando somente a descoberta de erros, fraudes ou desvios. Sua finalidade é, na 

verdade, a prevenção e regulamentação planejada para que a entidade alcance os resultados 

almejados (BOTELHO, 2011). Assim, “o controle interno e o controle externo podem atuar 

de maneira conjunta, mas não possuem qualquer subordinação hierárquica” (SANTANA; 

LOCATELLI; TURRI, 2017, p.05). 

Observa-se que o estudo do controle interno no setor público tem se tornado um 

relevante tema de investigação. Com efeito, compreender a estrutura e os fatores que podem 

favorecer a implementação de um ambiente eficaz de controle neste setor, são temas que 

necessitam ser analisados. Dessa forma, diversas questões podem emergir na perspectiva 

teórico-empírica de investigação, dentre elas: o estudo do controle interno em diferentes 

esferas do poder público; o sistema, estrutura e práticas de controle interno; e a controladoria 

e sistemas de informações gerenciais (BEUREN; ZONATTO, 2014). 

Sob estas perspectivas surgiu, em 1987, o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI). O SIAFI é considerado um instrumento estratégico 

de controle na administração pública e uma ferramenta significativa para a eficiência da 

execução orçamentária, financeira e contábil (BRASIL, 2011). Logo, no SIAFI devem ser 

registrados, por cada órgão, todos os pagamentos de despesas e recebimento de receitas no 

âmbito federal. 

Visando evitar a ocorrência de erros ou omissões nos procedimentos administrativos, 

o SIAFI dotou-se de salvaguardas denominadas de conformidades (CRAVEIRO; 

ALBUQUERQUE, 2006) ou compliance. A compliance possui diversas funções, dentre elas, 

garantir a consonância com leis, normas e políticas internas e o fortalecimento dos controles 
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internos (MANZI, 2009). Logo, dentre os diversos procedimentos executados no SIAFI, que 

visam proporcionar o controle e a transparência das contas públicas para o governo e para a 

sociedade em geral, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) promulgou a Instrução 

Normativa (IN) nº 6, de 31 de outubro de 2007, que dispõe sobre a Conformidade Contábil e 

sobre a Conformidade de Registro de Gestão (BRASIL, 2007). 

A Conformidade Contábil (CC) consiste em um procedimento realizado no SIAFI, 

com o objetivo de identificar as impropriedades contábeis nos registros efetuados pela 

Unidade Gestora (UG)1. Além de evidenciar tais impropriedades, o conformista orienta sobre 

as regularizações que devem ser realizadas pelos gestores responsáveis (BERNARDO, 2014). 

A CC é um procedimento realizado por um contabilista, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC), que atua de acordo com os princípios e normas de 

contabilidade aplicadas ao setor público, com base na tabela de eventos e no plano de contas 

da União. Além disso, a CC conta com o suporte da conformidade de gestão (BRASIL, 2007). 

Por sua vez, a Conformidade de Registros de Gestão (CRG) consiste na averiguação 

dos documentos emitidos no SIAFI, ou seja, é uma certificação da movimentação da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, além da verificação dos documentos hábeis que 

comprovam tal movimentação (BRASIL, 2007). A CRG é considerada um instrumento de 

controle interno e atua como controle preventivo à prestação de contas, uma vez que acontece 

concomitantemente à realização dos atos e fatos de gestão, isto é, a conferência da 

documentação para registro da conformidade deve ser diariamente realizada, por servidor 

formalmente designado (GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE, 2013). 

Os procedimentos de CC e de CRG devem ser executados por todos os entes 

públicos que participam do orçamento da União e possuem acesso ao SIAFI. Neste contexto, 

este estudo será realizado em instituição de ensino federal, autarquia que tem como foco 

promover, de forma gratuita, a educação básica, profissional e superior, de caráter científico, 

técnico e tecnológico, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à 

formação integral. A entidade apresenta uma estrutura organizacional multicampi, possuindo 

atualmente dez unidades acadêmicas, sendo sete campi administrativamente independentes e 

três campi avançados, além de uma reitoria, localizados em municípios pertencentes ao estado 

de Minas Gerais (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). 

Dentre diversos pontos fortes apresentados pela instituição, ressalta-se a localização 

geográfica e logística, tendo em vista a proximidade dos campi com a reitoria e com os 

                                                 
1 UG’s são entes da administração pública que realizam a gestão dos recursos orçamentários e financeiros 
(BRASIL, 2016). 
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grandes centros. Além disso, a entidade se destaca nas atividades de pesquisa e de extensão, e 

nos programas de assistência estudantil. Outro fator positivo na instituição que merece ser 

salientado refere-se à qualificação de servidores, isto é, a escolaridade do servidor está acima 

da média nacional (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). 

Entretanto, em seu relatório de gestão, a instituição também apresenta uma série de 

pontos fracos, que necessitam de melhorias para o alcance dos objetivos organizacionais, 

dentre eles, a falta de gestão eletrônica de documentos, o desconhecimento e/ou 

descumprimento dos procedimentos legais e uma política deficiente de capacitação dos 

servidores (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). A capacitação busca aprimorar as habilidades 

técnicas de um servidor, preparando-o para exercer a função com autonomia. 

Neste sentido, a atividade fim da instituição é a oferta de um ensino de qualidade, 

favorecendo também o desenvolvimento e sustentabilidade regional (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2018). Quanto aos processos administrativos, foco deste estudo, estes se 

classificam como atividades meio. Consistem em atividades burocráticas, que necessitam ser 

realizadas correta e tempestivamente, atendendo às disposições legais, em prol da 

transparência e eficácia no serviço público. Contudo, existem atividades meio que não estão 

sendo desempenhadas com o rigor necessário, como é o caso da CRG. 

A CRG é um procedimento que visa certificar se todos os lançamentos realizados no 

SIAFI, referentes ao pagamento de notas fiscais, emissão de empenhos, dentre outros, estão 

respaldados em documentos que asseguram esses registros. Ao notar a existência de 

desconformidades, além de comunicar ao servidor responsável pelo registro, para que o 

mesmo venha a reparar o erro, o conformista de gestão deve inserir essa informação no 

sistema. Essa inserção se dá através da aplicação de restrições2 no SIAFI. Entretanto, infere-se 

que esse procedimento não está sendo adequadamente realizado. Logo, mesmo sendo a 

conformidade de gestão um processo instituído por lei, denota-se “uma lacuna a ser 

preenchida entre o que a legislação determina e o que está sendo realizado na prática” 

(FARIAS et al., 2014, p.18).  

Tomando como base uma pesquisa realizada no SIAFI por Garcia Filho, Mello e 

Resende (2013) referente à CRG, a nível nacional, no período de 2008 a 2012, constatou-se 

que, em um total de 163.784.137 lançamentos, o índice de desconformidades é muito baixo, 

apenas 0,036%, conforme demonstrado na Tabela 1. O fato de haver baixo índice de 

                                                 
2   Restrições são códigos cadastrados no SIAFI que permitem identificar a descrição de uma desconformidade. 
As restrições devem ser registradas pelo conformista, quando for verificada a existência de alguma 
irregularidade. 
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desconformidades deveria ser considerado um fator positivo, porém, de acordo com o 

diagnóstico apresentado pelos autores, esse número irrelevante de irregularidades encontradas 

se deve ao fato de a CRG não estar sendo realizada de forma criteriosa e eficiente (GARCIA 

FILHO; MELLO; RESENDE, 2013).  

 

Tabela 1 - Demonstrativo dos Documentos gerados pelo SIAFI versus Documentos com 
restrição pela CRG 

Ano 
Quantidade de Documentos 

Gerados 
Documentos com 

restrição 
% de Documentos com 

restrição 
2008 31.268.086 11.106 0,036% 
2009 31.461.897 11.168 0,035% 
2010 35.507.457 10.198 0,029% 
2011 32.872.335 13.071 0,040% 
2012 32.674.362 13. 102 0,040% 

Total Geral 163.784.137 58.645 0,036% 

Fonte: Garcia Filho, Mello e Resende (2013). 
 

Desta forma, os conformistas atestam que 99,64% dos lançamentos efetuados estão 

dentro dos padrões legais, não apresentando nenhum tipo de restrição (falhas normais, erros 

de digitação, irregularidade no documento fiscal, classificação orçamentária inadequada...), o 

que é muito improvável de ocorrer em um montante de tamanha relevância, afirmam Garcia 

Filho, Mello e Resende (2013). Além disso, segundo os autores, apenas 1,10% dos órgãos 

cadastrados no SIAFI apresentaram algum tipo de restrição, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Comparativo entre o número de UG’s com registro de restrição e UG’s Executoras 
cadastradas no SIAFI 

Ano 
Número de UG’s Executoras 

cadastradas no SIAFI 
Número de UG’s com 
registro de restrição 

% de UG’s com 
restrição 

2008 7.343 124 1,69% 
2009 10.278 115 1,12% 
2010 14.933 122 0,82% 
2011 16.419 154 0,94% 
2012 17.109 163 0,95% 

Total Geral 66.082 678 1,10% 

Fonte: Adaptado de Garcia Filho, Mello e Resende (2013). 
 

Frente a este cenário, os autores constatam que a CRG não está cumprindo a sua 

função com eficiência, devido à baixa frequência de desconformidades indicadas pelos 

conformistas, inviabilizando, assim, a função precípua da CRG que é o controle primário e 

preventivo, haja vista ocorrer bem próximo da execução orçamentária e financeira (GARCIA 

FILHO; MELLO; RESENDE, 2013).  
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Cabe lembrar que o ser humano está sempre passível a cometer erros ou pequenos 

equívocos, logo, é muito improvável que tenha existido apenas 0,036% de restrições frente à 

quantidade de documentos analisados em cinco anos. Aliados a esses fatores, o acúmulo de 

atividades pelo servidor, a burocracia presente na administração pública, os detalhes 

existentes nos documentos fiscais, a complexidade do sistema SIAFI (principalmente para os 

iniciantes) e a falta de capacitações são alguns dos motivos que contribuem para que erros 

venham a ocorrer durante os lançamentos, por isso, pressupõe-se que a CRG não está 

cumprindo seu papel com expertise (GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE, 2013).  

Comprovando a investigação de Garcia Filho, Mello e Resende (2013), Farias et al. 

(2014) também fizeram um estudo com base na CRG e identificaram vários documentos de 

uma determinada instituição que apresentaram erros ou irregularidades, mas o registro da 

conformidade foi aplicado sem a devida restrição, ou seja, os procedimentos apresentavam 

uma desconformidade, mas não foram observadas as determinações legais para aplicação da 

devida restrição. Destaca-se que os principais motivos para dificuldade de realização dos 

registros referem-se à ausência de mais capacitações, ao desconhecimento das legislações ou 

por diversas atribuições inerentes ao cargo (GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE, 2013; 

FARIAS et al., 2014). 

No âmbito da instituição pesquisada, através de consulta realizada no SIAFI sobre a 

CRG, referente ao período de 2014 a 2017, verificou-se também a ausência de aplicação de 

restrições durante todo esse tempo, em todos os campi, o que pode indicar que a CRG 

também não está sendo eficiente neste órgão (Tabela 3). Por se tratar de um procedimento que 

busca analisar diariamente e detalhadamente todos os lançamentos no sistema, comparando-os 

com os documentos hábeis comprobatórios, erros podem ocorrer, ainda que raramente. 

 
Tabela 3 - Demonstrativo da CRG registrada no SIAFI pela instituição pesquisada no 
quadriênio 2014 a 2017 

Ano 
Quantidade de 

Documentos 
Gerados 

Sem 
Conformidade 

% 
Sem 

Restrição 
% 

Com 
Restrição 

% 

2014 1.522 91 6% 1.431 94% 0 0% 
2015 1.588 112 7% 1.475 93% 1 0% 
2016 1.635 88 5% 1.547 95% 0 0% 
2017 1.610 82 5% 1.529 95% 0 0% 
Total 
Geral 

6.355 373 6% 5.982 94% 1 0% 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Conforme a Tabela 3, durante o período de 2014 a 2017, averiguou-se a existência de 

apenas uma irregularidade apontada pelos conformistas, no montante de mais de seis mil 

documentos, resultando na aplicação de uma restrição no exercício de 2015.  

Porém, na CC, cujo registro é mensal, verificou-se que os conformistas aplicam as 

restrições regularmente, de acordo com a necessidade de cada campus. A consulta realizada 

no SIAFI com relação à CC permitiu apurar o registro de 40 tipos restrições diferentes, 

aplicadas pelos conformistas contábeis das UG’s pesquisadas, durante o mesmo período, de 

2014 a 2017. 

Considerando que a CRG e a CC, mesmo sendo ferramentas distintas, possuem 

restrições cadastradas no SIAFI que se correlacionam, ao comparar os procedimentos foi 

constatado que a CRG não aplicou algumas restrições, conforme determina a legislação, tendo 

em vista as desconformidades existentes. Evidencia-se, portanto, que a CRG deve atuar como 

um método de controle preventivo, que permite apontar possíveis erros e indicar medidas 

corretivas, a fim de reduzir as improbidades. O controle preventivo é relevante, tempestivo e 

permite o alcance de melhores resultados, visto que proporciona o acompanhamento 

concomitante de todas as funções (GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE, 2013), porém 

esse controle não vem sendo executado de forma satisfatória, conforme poderá ser observado 

no decorrer desta pesquisa. 

Sob esta perspectiva, o gerenciamento de processos, através da ferramenta de 

mapeamento, permitirá diagnosticar os principais gargalos3 existentes no processo atual de 

CRG, a fim de mitigar os problemas existentes, buscando, ao final do estudo, apresentar o 

panorama ideal para desenvolvimento do procedimento. Neste cenário, o produto originário 

desta pesquisa será um processo gerencial, similar a um manual de procedimentos, capaz de 

contribuir com o planejamento, organização, direção e controle das atividades de CRG, 

visando alcançar a excelência nos serviços prestados pela instituição e o cumprimento dos 

objetivos organizacionais (SILVA, 2011). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Diante deste contexto, a presente pesquisa visa responder a seguinte questão: Como 

deve ser executado o procedimento de CRG em uma instituição federal de ensino? 

 

                                                 
3 O gargalo nada mais é do que uma restrição que cria dificuldade ao fluxo do processo. Trata-se de uma 
restrição, interna ou externa, que impede o adequado desenvolvimento do processo (ABPMP, 2013). 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um processo gerencial para a correta execução da CRG em uma instituição 

federal de ensino. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Para contribuir com o alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

i. Demonstrar a relevância da CC e da CRG como instrumentos de controle interno. 

ii. Levantar as evidências de deficiências na execução do procedimento de CRG na 

instituição federal de ensino, foco do estudo. 

iii. Mapear o procedimento de CRG da forma como é realizado atualmente, 

verificando as eventuais falhas existentes. 

iv. Elaborar um processo gerencial para a correta execução da CRG na instituição.  

v. Validar o processo gerencial com um gestor da instituição. 

 

1.3 Justificativa 

 

A escolha do tema deste trabalho justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato de ser 

escassa, na literatura brasileira, a divulgação de estudos que abordem assuntos relacionados à 

CRG. 

Para evidenciar o baixo volume de pesquisas em relação ao tema proposto, realizou-

se uma consulta, no mês de agosto de 2018, nas seguintes bases de dados: Spell, Scielo, 

Scopus e Web of Science, por produções científicas sobre a CRG no âmbito do setor público 

brasileiro. Utilizou-se termos variados como: “conformidade de registro de gestão”, 

“conformidade de gestão”, “conformidade de suporte documental”, “registro documental”, 

“compliance”, “conformity”, “management conformity”, “conformity in the public sector” e 

“management registry conformity”. No entanto, apenas a base de dados Spell apresentava um 

artigo sobre o procedimento de CRG. Nas demais bases, após análise das produções 

científicas encontradas, apurou-se que nenhuma delas apresentava um estudo sobre o 

procedimento de CRG na administração pública. 
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Diante deste cenário, expandiu-se a pesquisa para as bases da ANPAD, do Banco de 

Teses e Dissertações da Capes e do Google Acadêmico. Com base na leitura destas 

produções, foram encontrados apenas oito trabalhos que investigam o procedimento de 

conformidade de gestão (Quadro 1). Infere-se, portanto, que a publicação de pesquisas no 

Brasil sobre este assunto ainda é incipiente. 

 

Quadro 1 - Quantidade de pesquisas sobre CRG 

Título da publicação Autor(es) Ano Base de dados Finalidade 

A importância da Conformidade de 
Registro de Gestão na Administração 
Pública 

Lopes et al. 2018 

Revista Científica 
Multidisciplinar 

Núcleo do 
Conhecimento 

Artigo Científico 

O Controle Interno como Ferramenta 
de Gestão: Estudo de Caso em uma 
Unidade Gestora do Exército 
Brasileiro 

Castro 2014 Google Acadêmico 
Projeto Técnico - 
Especialização em 

Gestão Pública 

Conformidade de Registro de Gestão 
No Exército Brasileiro: A 
Apresentação de seu Papel e 
Relacionamento com o Controle 
Interno 

Oliveira 2014 Google Acadêmico 

Artigo 
apresentado como 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 

Aplicação do Procedimento de 
Conformidade dos Registros de 
Gestão: um Estudo de Caso em uma 
Instituição Pública Federal 

Farias et al. 2014 

Congresso UFSC de 
Controladoria e 

Finanças & Iniciação 
Científica em 
Contabilidade 

Artigo Científico 

Aplicação do Procedimento de 
Conformidade dos Registros de 
Gestão: um Estudo de Caso em uma 
Instituição Pública Federal 

Farias 2013 
Banco de Teses e 

Dissertações 
Dissertação de 

Mestrado 

O Papel da Conformidade de Registro 
de Gestão no Controle Preventivo do 
Ciclo Orçamentário: Um importante 
instrumento de sinalização para a 
auditoria e redução de riscos de 
impropriedades ou irregularidades na 
gestão pública federal 

Garcia 
Filho; Mello 
e Resende 

2013 XXXVII EnAnpad Artigo Científico 

Controles Internos dentro de uma 
Unidade Gestora do Exército 
Brasileiro - CPOR/PA 

Lopes 2011 Google Acadêmico 
Monografia de 
Especialização 

Conformidade de Suporte Documental 
Torres 
Júnior 

2000 Spell Artigo Científico 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Apesar do baixo índice de publicações sobre a CRG, o estudo sobre o controle no 

setor público brasileiro tem se destacado nos últimos anos. Sendo a CRG um instrumento de 

controle interno e considerando que este processo não está sendo executado com o rigor 
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necessário, este estudo se justifica pela necessidade de demonstrar aos gestores da instituição 

a importância da CRG como ferramenta de controle. 

Aliado a esses fatores, o interesse da pesquisadora pelo assunto, que é servidora da 

instituição investigada, possibilita o acesso ao sistema de administração financeira utilizado 

pelo órgão, permitindo levantar os dados da CC e da CRG e compará-los. O contato com 

conformistas para levantamento de perfil também é mais fácil de ser viabilizado neste 

contexto. Ademais, por ser uma instituição pública, que deve prezar pelo princípio da 

transparência, não deverão existir restrições para este acesso. 

Nesta perspectiva, constata-se que este estudo será de grande valia para os servidores 

e gestores da instituição como um todo, uma vez que os dirigentes e conformistas podem ser 

penalizados pelas irregularidades na CRG. Além disso, a redução de falhas e erros 

possibilitará o alcance de melhores resultados na gestão dos recursos públicos, tornando a 

instituição mais eficiente e capaz de cumprir suas atividades conforme preceitua a legislação. 

Para a sociedade também é importante a divulgação da correta aplicação dos recursos 

públicos, contribuindo para a transparência da instituição. “A qualidade garante que a 

informação seja razoavelmente livre de erro e viés e represente fielmente o que tem a 

finalidade de representar” (CRAVEIRO; ALBUQUERQUE, 2006, p.21). 

Por fim, além de buscar por melhores práticas administrativas na instituição, 

entende-se que este estudo irá contribuir para a literatura acerca dos procedimentos de 

conformidade, trazendo mais informações para o amadurecimento da pesquisa sobre o 

fenômeno da CRG. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, a contar esse primeiro que 

apresenta uma contextualização acerca do tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, a justificativa pela escolha do tema e a estrutura do trabalho. No 

capítulo seguinte tem-se a fundamentação teórica que aborda os temas contabilidade pública e 

transparência, o controle interno e sua influência no âmbito da administração pública, o 

SIAFI, a função de compliance no setor público, caracterizada pela CC e pela CRG e, por fim, 

o gerenciamento e mapeamento de processos. O terceiro capítulo trata do diagnóstico do 

problema, no qual expõe o contexto e a realidade investigada e apresenta as metodologias 

utilizadas para identificação dos problemas existentes referente à CRG e os resultados 

inerentes a esta etapa. O capítulo quatro tem a proposta de solução, detalhando os 
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procedimentos utilizados para sua construção, assim como seu processo de validação e os 

resultados encontrados. O quinto capítulo traz as considerações finais com a contribuição 

empírica do trabalho, as limitações da pesquisa e as sugestões de estudos futuros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Contabilidade Pública e Transparência 

 

As informações registradas nos sistemas orçamentário, financeiro e contábil dos 

órgãos públicos devem ser úteis e relevantes para a tomada de decisão. Para isto, essas 

informações precisam ser fidedignas, registradas em consonância com os princípios contábeis 

e com as demais legislações vigentes (FARIAS et al., 2014). 

Pelo exposto, afere-se à contabilidade pública, desde seu surgimento, o objetivo de 

fornecer informações a seus usuários por intermédio da identificação e mensuração do 

orçamento e dos eventos econômicos, consubstanciados nos relatórios contábeis (CASTRO; 

GARCIA, 2008). Dessa forma, busca demonstrar as “movimentações do patrimônio público e 

identificar os responsáveis por tais movimentações com vistas à prestação de contas que todo 

o agente público deve apresentar” (SILVA, 2004, p. 198). Sob essa perspectiva, os atributos a 

serem observados ao tratar de qualidade da informação são: quantidade de informação 

prestada, clareza, transparência, precisão, tempestividade, materialidade, relevância, 

confiabilidade (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; IUDÍCIBUS, 2009, TARDOQUE, 

2011). 

No tocante à tomada de decisões, a contabilidade pública fornece informações que 

auxiliam os gestores públicos, por isso essas informações devem ser precisas, tempestivas e 

retratar com segurança a origem, a movimentação e a aplicação dos recursos públicos, 

devidamente registrados nos elementos contábeis: os ativos, os passivos, as receitas e as 

despesas. Consequentemente, os registros, demonstrações e relatórios poderão subsidiar o 

usuário responsável pela administração e aplicação dessas informações (IUDÍCIBUS, 2009). 

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil busca a convergência das NBC TSP às 

normas internacionais. Entre as inovações, a NBC TSP 16.1, aprovada pela Resolução do 

CFC nº 1.128/2008, surge como uma nova perspectiva para a contabilidade pública, alterando 

o foco que era restrito ao orçamento governamental, expandindo-o para o controle do 

patrimônio público, aderindo à essência da própria contabilidade (FARIAS et al., 2014). Por 

sua vez, a NBC TSP 16.8 também contribuiu com a contabilidade pública ao oferecer 
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parâmetros para o controle interno como suporte do sistema de informação contábil, 

possibilitando uma minimização de riscos, dando efetividade às informações e contribuindo 

para o alcance das metas e objetivos do ente público (BERNARDO, 2014; SANTANA; 

LOCATELLI; TURRI, 2017).  

Deste modo, a contabilidade pública, ao adotar as convergências às leis 

internacionais, foca no patrimônio público, na melhoria contínua dos controles internos, 

buscando uma gestão fiscal eficiente e transparente; além de uma clara e precisa prestação de 

contas (FARIAS et al., 2014). 

A transparência obtém destaque, por representar o dever de o agente informar suas 

ações pertinentes à gestão e disponibilizar as informações que são de interesse das partes, 

independentemente de serem exigidas por leis ou regulamentos (IBGC, 2015). A 

transparência, por sinal, é assunto discutido em diversos países, principalmente quando se 

trata de administração pública, no que tange ao acesso da população aos dados do governo 

(MENDANHA, 2009). Esse entendimento é corroborado por Sacramento e Pinho (2007, p. 

2), quando defendem que a transparência deve “alcançar um nível de evidenciação tal que 

permita a sociedade julgar as ações de seus gestores”. 

Assim, a transparência pressupõe a publicidade e clareza das informações. Mas cabe 

ressaltar que ela vai além da publicidade, pois está diretamente ligada à constitucionalidade da 

administração pública brasileira (PLATT NETO et al., 2007). Neste contexto, a transparência, 

mais do que um instrumento de divulgação, é uma obrigação do gestor público prevista na 

constituição brasileira.  

Isto posto, observa-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), incitou a necessidade de transparência dos 

atos do gestor público. Entretanto, a transparência já demonstrava a sua importância na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), quando a carta magna assegurou o acesso à 

informação, ao exigir que os agentes públicos prestem contas de suas ações e ao definir regras 

quanto à fiscalização de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

do governo federal e dos entes federados. As informações divulgadas devem ser úteis, estar 

corretas e atualizadas, disponíveis a todos os interessados, independentemente de previsão 

legal. Devem englobar todos os elementos relevantes, e seu conteúdo estar de acordo com seu 

título. Dessa forma, a veracidade, integralidade, e pertinência de conteúdo são o suporte da 

confiabilidade da informação (CASTRO; GARCIA, 2008).  

Consequentemente, em cumprimento ao disposto na legislação, o governo federal, 

por intermédio do Portal da Transparência, disponibiliza para a sociedade, com atualizações 
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diárias, dados detalhados a respeito da execução orçamentária e financeira com base no 

SIAFI. A LRF ao exigir a disponibilização de dados, por meio de portais governamentais, 

fornece informações que poderão ser obtidas e utilizadas pela própria sociedade e pelos 

órgãos de controle interno e externo. A LRF, ao abordar e impor a necessidade de divulgação 

das informações, está alinhada a uma tendência internacional, iniciada nos anos de 1990, de 

estender o uso das tecnologias de informação e comunicação para a consolidação da 

accountability4 e transparência (ZANELLO; MAASSEM, 2011). 

Nesta perspectiva, a análise da pesquisa documental realizada por Fontes Filho e 

Naves (2014) evidenciou que o SIAFI possui mecanismos para permitir a transparência, a 

prestação de contas e a responsabilização do governo federal. Para os responsáveis pelo 

controle interno, deveria ser uma praxe primar pela transparência e ampla divulgação das suas 

ações (BRAGA NETO; VASCONCELOS; DE LUCA, 2013). 

 

2.2 O Controle Interno no Contexto da Administração Pública Federal 

 

A implantação do processo de controle permite amenizar as dificuldades que 

impedem a entidade de alcançar seus objetivos (IMONIANA; NOHARA, 2005). No setor 

público, o controle tem a finalidade de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, a 

fim de garantir o interesse comum. A administração pública está sujeita a diversas formas de 

controle (LUIZ, 2017). Contudo, sua principal função é assegurar que a administração atue 

em consonância com os princípios que lhe são impostos, como os da legalidade, moralidade, 

finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade, em consonância com o 

ordenamento jurídico (DI PIETRO, 2007). 

Para Fayol (1989, p.130), “o controle consiste em verificar se tudo corre de acordo 

com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios admitidos. Tem por objetivo 

assinalar as faltas e os erros, a fim de que se possa repará-los e evitar sua repetição”. Cruz e 

                                                 
4 Accountability se traduz como controle, como responsabilidade ou como prestação de contas 
(BRINKERHOFF, 2001). O conceito é abrangente e variável, no entanto, a ideia de que accountability refere-se 
ao controle e à fiscalização dos gestores públicos é amplamente aceita (CENEVIVA, 2006). A accountability 
abrange responsabilidade, obrigação e responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os 
parâmetros da lei, devendo haver possibilidade de sanção em caso de não cumprimento (MAINWARING; 
WELMA, 2003; CENEVIVA, 2006; PINHO; SACRAMENTO, 2009). O autor O’Donnell (1998) apresentou 
uma clássica divisão da accountability em vertical e horizontal. A accountability vertical, associado ao processo 
eleitoral, refere-se às atividades de fiscalização pelo cidadão, que exerce controle sobre os governantes através 
do voto direto nas eleições políticas. Já a accountability horizontal, associado ao controle institucional, é 
decorrente da fiscalização entre os poderes, através de órgãos públicos e de agências estatais capacitadas para 
supervisionar e punir, se necessário, agentes ou agências governamentais. 
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Glock (2008) corroboram com esse entendimento, ao reiterar que o controle interno consiste 

na verificação permanente e sistemática exercida sobre os registros, documentos ou outros 

meios, com o objetivo de apurar se existe conformidade com o padrão estabelecido, com o 

resultado esperado ou com o que determina a legislação. 

Neste sentido, o controle pode ser entendido como uma forma de poder e de dever de 

fiscalização pela própria administração, pelos demais poderes e pela sociedade, exercidos sob 

a conduta de um determinado órgão, com o fim fundamental de garantir a atuação da 

administração em consonância com os padrões fixados pelo ordenamento jurídico (SOUZA, 

2004). Di Pietro (2007) ratifica que a finalidade do controle é a de assegurar que a 

administração atue em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação vigente. 

O controle interno vem recebendo especial atenção dos pesquisadores, por se tratar 

de um tema moderno e relevante para o desenvolvimento de pesquisas científicas, em função, 

principalmente, de estudos que investigam temas polêmicos, como a corrupção, fraudes e 

escândalos financeiros nas organizações (PELEIAS et al., 2013; BEUREN; ZONATTO, 

2014). Logo, o tema controle interno vem sendo definitivamente inserido nas pesquisas 

acadêmicas e também no mundo dos negócios como ferramenta estratégica de gestão 

(FARIAS; LUCA; MACHADO, 2010). 

Neste cenário, diversos organismos internacionais também discutem os conceitos de 

controle interno, apresentando contribuições diversas com o passar dos anos. O American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados), elaborou as primeiras definições de controle interno, no início dos 

anos 1930, nos Estados Unidos, após a quebra da Bolsa de Nova York (MOELLER, 2007). 

De acordo com o autor, para o AICPA o controle interno compreende o conjunto coordenado 

dos métodos adotados para proteger o patrimônio da organização, verificar a exatidão e a 

fidedignidade de seus dados contábeis, além de favorecer a eficiência e incentivar a política 

traçada pela administração. Embora este conceito seja bastante abrangente, as discussões 

sobre as definições propostas pelo AICPA evoluíram, gerando novas interpretações sobre 

controle interno.  

A International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 

(Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores) é um organismo 

norteador para o bom controle de gastos públicos. Para INTOSAI (1991), todo sistema de 

controles financeiros e de qualquer outra natureza, contribuem para que a entidade seja 

administrada de forma econômica, eficiente e eficaz, garantindo a observância das políticas 

determinadas pela administração, salvaguardando bens e recursos, assegurando a 
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fidedignidade e integridade dos registros contábeis e produzindo informações financeiras e 

gerenciais confiáveis e tempestivas. 

O Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (Comitê das Organizações 

Patrocinadoras do Treadway) é também um organismo internacional, sem fins lucrativos, que 

se dedica a fornecer orientações sobre gerenciamento de riscos corporativos, controle interno 

e dissuasão de fraude. Em 1992, o COSO elaborou o documento Internal Control - Integrated 

Framework (Controles Internos – Um Modelo Integrado), definindo que o controle interno é 

um processo executado pelo conselho de administração, diretoria, gerência e outros 

profissionais, desenhado para promover razoável segurança de que os objetivos institucionais 

poderão ser atingidos, como a confiabilidade das demonstrações contábeis, a eficácia e 

eficiência das operações e o adequado cumprimento das normas e regulamentos (COSO, 

1992). Este documento tornou-se referência mundial para o estudo e aplicação do controle 

interno.  

Na agenda governamental brasileira, o controle interno tem ganhado destaque desde 

a promulgação da CF/88 (BRAGA NETO; VASCONCELOS; DE LUCA, 2013). São vários 

os dispositivos constitucionais que referenciam a necessidade e relevância do controle na 

administração pública. Conforme o artigo 70, o controle divide-se em externo e interno. O 

primeiro, a cargo do Congresso Nacional, tem como objetivo, dentre outros, apreciar, 

fiscalizar e julgar as contas dos órgãos e de seus administradores responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta. Por sua vez, o artigo 74 dispõe que 

os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno, com a finalidade de: avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução 

dos programas de governo; comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos públicos; exercer o controle das operações 

de crédito; e ainda apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional 

(BRASIL, 1988). O controle interno e o controle externo trabalham de maneira conjunta, mas 

não possuem qualquer dependência hierárquica (SANTANA; LOCATELLI; TURRI, 2017). 

O controle interno pode ainda ser separado em dois tipos: os administrativos e os 

contábeis. Os controles administrativos incluem de forma não limitada, o plano institucional, 

os procedimentos e os registros relativos às decisões da administração na autorização de 

transações. Englobam todos os procedimentos que visam à adesão às políticas estratégicas e à 

eficiência operacional da organização. Os controles contábeis compreendem o plano 

institucional e os procedimentos para proteger os ativos e os registros financeiros, ou seja, 
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dizem respeito à salvaguarda do patrimônio e à fidedignidade das informações contábeis 

(CREPALDI, 2000; SILVA, 2002; PELEIAS et al., 2013). 

Neste contexto, o controle interno é constituído por planos e medidas pelas quais 

uma organização controla suas atividades, visando assegurar a proteção do patrimônio, 

exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, e eficiência operacional, como meios para 

alcançar os objetivos da organização (SILVA, 2002). Representa um processo usado pela 

gestão que, ao adotar controles internos, deve buscar três objetivos: “confiabilidade de 

informações financeiras; obediência às leis e regulamentos aplicáveis; e eficácia e eficiência 

de operações” (BOYNTON; JOHNSON; KELL, 2002, p. 320). 

No setor público, o controle interno possui características específicas que necessitam 

ser compreendidas no ambiente organizacional, como por exemplo, o seu foco no 

cumprimento dos objetivos sociais ou políticos, o uso de recursos públicos, a importância do 

ciclo orçamentário, a complexidade do seu desempenho e o amplo escopo de sua 

responsabilidade pública (SARENS; VISSHER; VAN GILS, 2010). Afinal, o conceito de 

controle interno deve ser percebido como algo mais amplo do que uma simples função da 

administração. Para a gestão, o controle interno é tido como elemento de segurança, de 

redução de riscos e de apoio ao cumprimento da legislação que o setor público se sujeita 

(MONTEIRO, 2015). 

Conforme a NBC TSP 16.8, os procedimentos de controle interno são medidas 

tomadas para prevenir ou detectar os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à 

fidedignidade e à precisão da informação contábil, classificando-se em procedimentos de 

prevenção e procedimentos de detecção (CFC, 2008). A norma apresenta ao longo de seus 12 

itens, os princípios gerais de controle interno dos entes públicos, buscando assegurar a 

eficiência e eficácia do sistema de informação contábil, assim como garantir o cumprimento 

da missão do setor público (BRAGA NETO; VASCONCELOS; DE LUCA, 2013). Além dos 

procedimentos de prevenção e detecção, Santos et al. (2014) destacam também o caráter 

corretivo. Para os autores, o controle interno atua de modo “preventivo, detectivo e corretivo, 

que deve ser operado com todo rigor e independência, a fim de cumprir as finalidades a que se 

propõe” (SANTOS et al., 2014, p. 14). 

Pelo exposto, ao administrador público cabe o dever de exercer de forma segura as 

atividades administrativas, com a aplicação correta dos recursos públicos, observando sempre 

o que é permitido pela legislação, agindo de forma ética e transparente. Assim, o controle 

interno deve ser exercido em todas as categorias do setor público, com vistas a preservar o 

patrimônio público, controlar a execução das ações que integram os programas e atender a 
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observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas (CFC, 2008). Logo, o 

controle interno tem por objetivo a execução de forma efetiva da atuação administrativa, que 

busque atender aos princípios legais, bem como ao interesse público. A Figura 1 demonstra 

como está estabelecido atualmente o sistema de controle do governo federal. 

 

Figura 1 - Demonstração do sistema de controle do Governo Federal 

Fonte: Garcia Filho (2016) 

 

Conforme a Figura 1, o controle externo, praticado pelo Congresso Nacional, conta 

com a cooperação do Tribunal de Contas da União (TCU), que possui competência para 

julgamento das contas dos administradores públicos responsáveis pela gestão nos três 

poderes. O controle interno está a cargo do sistema de controle interno de cada poder, com 

colaboração da Controladoria Geral da União (CGU), órgão central de controle interno com 

atribuição de monitorar a gestão, recomendando melhorias ao longo do processo. A CGU tem 

como diretriz forte interação com os gestores federais e busca sempre soluções na elaboração 

das recomendações para melhoria da gestão (CGU, 2015).  

A Contabilidade visa acompanhar a evolução do patrimônio público, contando com o 

auxílio da CC para identificação de erros e realização de ajustes, gerando declarações 

contábeis fidedignas e essenciais para o alcance da transparência na administração pública. A 

CRG, dentre outras funções, tem a finalidade de fornecer informações para o registro da CC, 

sendo considerada uma forma de controle primário, uma vez que busca analisar 

detalhadamente todos os documentos referentes às movimentações ocorridas no SIAFI, 

prevenindo erros e tentativas de fraudes com os recursos públicos. Deste modo, a CC e CRG, 

além de importantes mecanismos de controle, visam apresentar a correta execução 
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orçamentária, financeira e patrimonial realizadas no SIAFI, evitando as penalidades aplicadas 

pelos órgãos de controle, CGU e TCU. 

 

2.3 O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do Governo Federal 

como Instrumento de Controle Interno 

 

Os sistemas de informação são instrumentos de grande importância para a execução 

de tarefas com eficácia e o seu uso possibilita uma vantagem para que as organizações tenham 

celeridade na realização dos serviços internos e externos. Na administração pública, um dos 

sistemas idealizados para possibilitar maior eficiência é o SIAFI (MUYLDER; LA FALCE; 

VELOSO, 2016). 

O governo federal, até o exercício de 1986, apresentava vários problemas 

administrativos em relação aos métodos de trabalho e à defasagem de informações que 

dificultavam a adequada gestão dos recursos públicos, impediam a elaboração de orçamento 

unificado e impossibilitavam o uso dos dados para fins gerenciais (CASTRO; GOMES, 2002; 

CASTRO; GARCIA, 2008; MUYLDER; LA FALCE; VELOSO, 2016).  

Contratou-se então, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

empresa pública prestadora de serviço na área de informática, para a implementação de um 

sistema computacional, capaz de fornecer informações fidedignas e tempestivas. Logo, o 

SIAFI foi idealizado visando preencher uma lacuna que agravava a deficiência administrativa 

do governo federal (CASTRO; GARCIA, 2008) e, para superar problemas administrativos na 

gestão dos recursos públicos, tais como defasagem na escrituração contábil, incompatibilidade 

dos dados utilizados, trabalhos realizados de forma rudimentar, existência de milhares de 

contas bancárias e despreparo de pessoal (CASTRO; GOMES, 2002).  

A necessidade de informações que agilizassem o processo decisório exigiu o 

desenvolvimento de um sistema informatizado para integrar as bases do governo, a fim de 

fornecer informações gerenciais, confiáveis e precisas, para todos os níveis da administração 

pública federal (BERNARDO, 2014). Assim, o SIAFI foi criado em 1987, com o objetivo de 

potencializar a tomada de decisões; promover a modernização e a integração dos sistemas do 

governo, bem como solucionar os problemas administrativos; e fornecer informações 

gerenciais confiáveis e precisas para todos os níveis da administração pública federal 

(FONTES FILHO; NAVES, 2014). 

Desde então, o SIAFI é considerado uma ferramenta significativa e essencial para o 

controle da execução orçamentária, financeira e contábil do setor público. O desempenho do 
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sistema tem despertado, inclusive, o interesse de organismos internacionais, que 

frequentemente enviam seus representantes à STN, a fim de conhecer e instituir sistema 

similar em seus países. Atualmente, o SIAFI se configura no mais abrangente mecanismo de 

administração das finanças públicas, dentre os sistemas similares conhecidos no mundo 

(BRASIL, 2011).  

Neste sentido, o SIAFI é um instrumento contábil para controle interno das contas 

públicas, sendo a principal fonte de acompanhamento da execução das rotinas administrativas, 

em função da tempestividade das informações oferecidas pelo programa. O sistema promove 

o controle dos gastos públicos pelas unidades de controle interno de cada poder (VALENTE, 

2004). Assim, o SIAFI é considerado uma ferramenta estratégica de controle do governo 

federal, por disponibilizar registros diários de informações armazenadas, possibilitando a 

execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos diversos órgãos da 

administração pública nos três poderes (FONTES FILHO; NAVES, 2014). 

Inicialmente, apenas o Poder Executivo fazia uso do SIAFI. Atualmente, em razão de 

suas vantagens, o sistema é utilizado por todos os órgãos da Administração Direta, inclusive 

os pertencentes aos Poderes Legislativo e Judiciário, e por grande parte da Administração 

Indireta, excluindo-se apenas as Instituições Financeiras Oficiais e as Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista, que não compõem o Orçamento Geral da União – OGU 

(BRASIL, 2011). 

 

Figura 2 - Usuários do SIAFI 

 

Fonte: Guimarães (2015). 
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A Figura 2 exemplifica a utilização do SIAFI pelos órgãos públicos atualmente. 

Além destes usuários, o sistema também pode ser operado pelos entes públicos federais, 

estaduais e municipais, apenas para receberem dos demais órgãos que utilizam o sistema, pela 

conta única do Governo Federal, as suas receitas (taxas de água, energia elétrica, telefone, 

imposto sobre serviços (ISS) etc.). As entidades de caráter privado, desde que autorizadas 

pela STN, mediante celebração de convênio ou assinatura de termo de cooperação técnica, 

também podem utilizar o SIAFI (GUIMARÃES, 2015). 

O SIAFI é alimentado pelas UG’s, entes que realizam a gestão dos recursos públicos. 

As informações são fornecidas pelas unidades de forma integrada, o que permite a 

transparência sobre a movimentação do dinheiro público, tanto no que se refere à origem 

quanto à aplicação destes recursos (BRASIL, 2011). Além disso, as informações produzidas 

no sistema atendem a um grande número de usuários e demostram a essência das ações do 

governo e seus objetivos, bem como indica o responsável e o custo dessas ações (CASTRO; 

GARCIA, 2008).  

O acesso ao SIAFI é restrito, feito mediante solicitação por escrito, onde se utiliza 

senhas e controle de usuários com termos de responsabilidade. O sistema surgiu como uma 

perspectiva remota de controle e consolidou-se em uma possibilidade gerencial, com as 

operações de execução orçamentária sendo registradas em tempo real. Logo, tornou-se um 

sistema de processamento contábil muito eficiente e está em constantes atualizações (SILVA 

et al., 2006). O SIAFI evidencia a situação de todos os responsáveis pela arrecadação das 

receitas, execução das despesas e administração ou guarda de bens e valores pertencentes à 

entidade pública, por meio de suas contas, para a avaliação de desempenho do gestor. 

Ademais, engloba os relatórios e demonstrativos previstos na legislação, em especial o que é 

determinado pela Lei nº 4.320/64 e pela LRF, para a publicação de informações obrigatórias 

(FONTES FILHO; NAVES, 2014). 

Para padronizar os conceitos e procedimentos operacionais do SIAFI, foi elaborado o 

Manual SIAFI, que visa auxiliar o usuário, permitindo maior agilidade na execução das 

tarefas e consequente aumento da produtividade. O manual é dividido em macrofunções, que 

são códigos que remetem a assuntos específicos. Os códigos das macrofunções facilitam a 

pesquisa e a navegação no manual, detalhando os procedimentos específicos que poderão ser 

executados no SIAFI. As macrofunções 020314 – Conformidade de Registro de Gestão e 

020315 – Conformidade Contábil, são objetos de estudo deste trabalho (BRASIL, 2011).  
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2.4 As Funções de Compliance no Setor Público: CC e CRG 

 

 O controle interno tem a finalidade de proporcionar as melhores condições para que a 

entidade alcance seus objetivos, através de medidas que busquem otimizar processos 

institucionais, promover a transparência e assegurar a compliance (BERGAMINI, 2005). 

 Compliance origina-se do verbo em inglês “To Comply”, que significa cumprir, 

executar, satisfazer e realizar o que lhe foi imposto. Neste contexto, representa o dever de 

estar em conformidade com a legislação e cumprir regulamentos internos e externos impostos 

às atividades da instituição. O respeito e a integridade no cumprimento das normas são 

importantes não apenas para se evitar as punições, mas também para que as relações sejam 

condizentes com o alcance dos objetivos organizacionais (COIMBRA; MANZI, 2010). 

Compliance ou conformidade são medidas relevantes para a prevenção de riscos por 

descumprimento de obrigações legais ou regulatórias e para estabelecer padrões de conduta 

dos indivíduos que atuam nas organizações, a fim de evitar a ocorrência de atos ilícitos. 

 No âmbito das organizações, o compliance possui as seguintes funções: i) 

conformidade com leis, normas e políticas internas; ii) adequação das normas externas com as 

normas internas; iii) participação na aprovação de novos produtos ou processos; iv) atuação 

junto às áreas de negócio consultivo; v) reporte dos riscos de compliance para alta 

administração; vi) difusão de padrões éticos; vii) fortalecimento dos controles internos 

(MANZI, 2009). 

Por outro lado, quando as organizações não estão em compliance, pode haver: i) 

danos à reputação da entidade, dos seus funcionários e perda de valor da marca; ii) má 

alocação de recurso e redução da eficiência e da inovação; iii) cassação da licença de 

operação; iv) sanções administrativas, pecuniárias e dependendo do caso, criminais às 

organizações e aos indivíduos; v) custos secundários e não previstos (COIMBRA; MANZI, 

2010). Neste cenário, a compliance garante às entidades menor risco em seus processos 

administrativos e maior segurança na parte dos controles internos e externo, em razão do 

cumprimento das leis e regulamentos, dentre outros benefícios. 

A “função de compliance” se destaca nos estudos sobre instituições financeiras. 

Integrada aos demais pilares da governança corporativa, ela emergiu após o ato terrorista nos 

Estados Unidos em 2001 e os escândalos financeiros em Wall Street em 2002, que 

despertaram a necessidade de regulamentações efetivas e aplicáveis em todos os países, a fim 

de controlar os riscos aos quais as instituições estão sujeitas. Diante deste novo cenário, as 

instituições financeiras foram obrigadas a iniciar um ciclo de mudanças com reestruturações 
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estratégicas, organizacionais e tecnológicas, com propósito de construir uma imagem forte da 

instituição. Neste contexto, surge a função de compliance, de grande importância para 

proteção e aprimoramento do valor e da reputação corporativa (ABBI, 2009). 

No setor público, a função de compliance pode ser traduzida nos procedimentos de 

CC e CRG, uma vez que visa assegurar que os processos administrativos estejam de acordo 

com o que determina as leis e regulamentos. Deste modo, “o compliance executa suas 

atividades de forma rotineira e permanente, sendo responsável por monitorar e assegurar que 

as diversas áreas e unidades da organização estejam em conformidade com a regulação 

aplicável ao negócio”. Outrossim, é imprescindível que todas as operações reflitam a 

realidade das transações efetuadas e sejam amparadas por documentação legal, de acordo com 

o que determina os princípios da escrituração contábil (COIMBRA, MANZI, 2010, p. 32). 

Neste contexto, a seguir serão apresentados os procedimentos de CC e CRG, que são medidas 

de compliance para a prevenção de eventuais irregularidades e ilegalidades no âmbito da 

organização, no que se refere aos procedimentos administrativos. 

 

2.4.1 Conformidade Contábil (CC) 

 

A CC, regulamentada pela IN STN nº 06/2007, consiste na certificação dos 

demonstrativos contábeis gerados pelo SIAFI, decorrentes dos registros da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, tendo como base os princípios e normas contábeis 

aplicáveis ao setor público, a tabela de eventos, o plano de contas da União e a conformidade 

de gestão (BRASIL, 2007). 

Neste sentido, a CC é um instrumento utilizado pela administração pública, que 

objetiva identificar as impropriedades contábeis nos registros efetuados pelas UG’s e orientar 

quanto às regularizações que precisam ser realizadas pelos responsáveis por registros no 

SIAFI. A CC busca verificar se as salvaguardas adotadas pelo SIAFI asseguram que os 

registros constantes no sistema e os demonstrativos deles originados, condizem com a 

realidade dos atos e fatos, garantindo a fiel representação do patrimônio público 

(BERNARDO, 2014). 

O registro da CC deve ser efetuado por contabilista, habilitado no CRC, formalmente 

designado por meio de portaria assinada pelo dirigente máximo da UG e publicada em diário 

oficial, e devidamente credenciado no SIAFI para este fim. Os dados do conformista contábil 

devem constar no cadastro de Rol de Responsáveis do SIAFI (BRASIL, 2007). 



41 
 

 

De acordo com o Manual SIAFI Web (2017, p. 08), a macrofunção 020315 

estabelece que, “o conformista contábil, em observância ao princípio da segregação de 

função, não poderá, concomitantemente, exercer quaisquer funções conflitantes com sua 

atividade de realizar a conformidade contábil”. Logo, o responsável pela CC somente poderá 

efetuar lançamentos no SIAFI relacionados aos acertos contábeis (BERNARDO, 2014). 

A CC também poderá ser registrada “sem restrição” ou “com restrição”. A opção 

“sem restrição” ocorre quando as demonstrações contábeis espelham a atividade fim do órgão, 

não apresentam inconsistências ou desequilíbrios e a UG possui o registro da conformidade de 

gestão de todos os dias em que ocorreram movimentações contábeis. A conformidade “com 

restrição” será registrada quando não houver observância destas situações elencadas 

anteriormente, existindo inconsistências que comprometam a qualidade da informação 

contábil, observando-se os esclarecimentos constantes no Manual SIAFI (BRASIL, 2007).  

Em suma, a CC será “sem restrição” desde que os registros contábeis reflitam 

fielmente as transações ocorridas, conforme os padrões legais. Havendo situações em 

desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o 

conformista contábil deverá registrar uma restrição no SIAFI. A CC “com restrição” é 

“decorrente do processo de controle interno contábil que visa à correção de erros e 

inconsistências”, através da análise do contabilista conformista da UG, identificando registros 

em desacordo com as normas contábeis (BERNARDO, 2014, p. 88). O MCASP visa 

colaborar com o processo de execução orçamentária e contribuir para resgate do objeto da 

contabilidade como ciência, que é o patrimônio, possibilitando a análise de demonstrações 

contábeis adequadas aos padrões internacionais, com base em um Plano de Contas Nacional 

(BRASIL, 2016).  

Ademais, a conferência dos lançamentos realizados no SIAFI deve acontecer 

regularmente, contudo o registro da conformidade é feito mensalmente. Os prazos para que a 

UG efetue este registro, por meio do contabilista responsável, é previamente definido pela 

STN e pode ser consultado no SIAFI por meio da transação “>CONFECMES” (consulta 

calendário de fechamento). O registro deverá ser realizado independente da origem das 

inconformidades, pois o objetivo do registro é evidenciar as ocorrências que necessitam de 

regularização e ajuste (BRASIL, 2017). 

Por fim, ressalta-se que na CC a documentação comprobatória deverá permanecer 

arquivada na UG à disposição dos órgãos controle, pelo prazo de cinco anos a contar do 

julgamento das contas pelo TCU, respeitando também os prazos previstos nas demais 

legislações (BRASIL, 2007).  
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2.4.2 Conformidade de Registro de Gestão (CRG) 

 

A CRG é um procedimento adotado pela administração pública brasileira, que 

consiste na certificação das movimentações realizadas no SIAFI. Os estudos sobre este 

instrumento de compliance são escassos na literatura. 

A primeira pesquisa sobre a CRG foi escrita por Torres Júnior (2000). Antes 

chamada de conformidade de suporte documental ou conformidade diária, o procedimento 

consiste na conferência feita por um servidor designado pela UG, da documentação 

comprobatória das operações e dos lançamentos contábeis registrados no SIAFI diariamente. 

A conformidade de suporte documental funciona como um filtro que evita que erros ou 

inconsistências sigam adiante e que venham a comprometer a imagem da administração 

perante a opinião pública (TORRES JÚNIOR, 2000). 

O procedimento é regulamentado pela Medida Provisória (MP) nº 1893-72, de 25 de 

novembro de 1999, no qual o artigo 37 estabelece que, dentro das condições e prazos 

estabelecidos, todos os órgãos públicos federais deverão ter sua documentação comprobatória 

da execução orçamentária, financeira e patrimonial arquivada e à disposição dos órgãos de 

controle (TORRES JÚNIOR, 2000) e pela IN Conjunta nº 02 de 18 de março de 1999, que 

disciplina procedimentos e prazos para o arquivamento de documentos e registro de 

conformidade (BRASIL, 2008). Atualmente, a CRG é pautada na IN STN nº 06, de 31 de 

outubro de 2007, possuindo a mesma finalidade desde sua criação, atuando como um 

instrumento de controle preventivo. 

Assim, por se tratar de uma ferramenta de controle prévio, a CRG acontece 

concomitantemente à realização dos atos e fatos administrativos, permitindo apontar possíveis 

irregularidades e indicando medidas corretivas, capazes de reduzir significativamente os erros 

e impropriedades. Logo, o aperfeiçoamento nas práticas de controle possibilita um processo 

de execução mais coeso e harmônico, com maior transparência e redução dos riscos na gestão 

dos recursos públicos (GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE; 2013). Por outro lado, a 

existência de desconformidades não apuradas pelo conformista, poderá expor a instituição à 

riscos relacionados à fraudes e disponibilização de informações erradas no SIAFI. 

A IN STN nº 6/2007 determina ainda que o ordenador de despesas da UG é 

encarregado por designar formalmente um servidor responsável para o registro da 

conformidade, bem como o seu substituto. Para tal, deve o ordenador observar a 

obrigatoriedade de segregação de função, uma vez que o conformista indicado não pode ser 

responsável pela emissão de documentos. Deste modo, a CRG pode ser realizada por qualquer 
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servidor legalmente designado para a tarefa, desde que não seja concomitantemente 

responsável pela emissão dos documentos e nem pelo registro da CC (BRASIL, 2007).  

No momento em que a instituição, por fatores diversos, devidamente justificados, 

não possuir servidores habilitados para exercer tal função, a conformidade deverá ser 

registrada pelo próprio ordenador. Os dados do conformista devem constar no cadastro de Rol 

de Responsáveis do SIAFI (BRASIL, 2007). 

Neste contexto, o registro da conformidade pelo servidor habilitado deve ocorrer em 

até três dias úteis a contar da data do lançamento do documento no SIAFI, podendo ser 

atualizada até a data fixada para o fechamento do mês, conforme calendário pré-determinado 

pela STN. Caso a CRG não seja registrada no prazo previsto, o sistema, automaticamente, 

encaminhará mensagem, estabelecendo a situação de “sem conformidade”, que não poderá 

mais ser alterada (BRASIL, 2019).  

Contudo, as formas de se registrar a conformidade são: “sem restrição” ou “com 

restrição”. A conformidade “sem restrição” ocorre quando os atos e fatos de foram registrados 

de forma tempestiva e fidedigna; “com restrição” quando há inexistência de documentação ou 

quando a documentação não comprovar atos e fatos de gestão realizados e, ainda, quando 

ocorrer registros não autorizados pelos responsáveis por atos e fatos de gestão. Os registros da 

conformidade de gestão são validados pela CC, uma vez que a ausência ou registro “com 

restrição” da CRG ocasionará restrição no registro da CC. No entanto, devem ser envidados 

todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, evitando-se assim o registro da 

conformidade “com restrição” (BRASIL, 2019). 

O procedimento de CRG consiste na conferência e análise de todos os documentos 

lançados no SIAFI. Neste sentido, caso o conformista não consiga analisar a documentação 

comprobatória dentro do prazo legal de três dias úteis, ele poderá aplicar o código de restrição 

951 (documentação não analisada). No entanto, se este status não for alterado até o 

fechamento do mês, implicará em restrição na CC (CASTRO, 2014). 

Cabe ainda destacar que, a documentação comprobatória utilizada para registro da 

conformidade de gestão também permanecerá na UG à disposição dos órgãos e das unidades 

de controle, pelo prazo de cinco anos a contar do julgamento das contas pelo TCU. No 

entanto, a administração pública deve observar também os prazos previstos nas legislações 

tributária, previdenciária e outras (BRASIL, 2007). 

Por fim, ressalta-se que a CRG pode ser aplicada por qualquer servidor designado 

para a função, no entanto, com a devida capacidade técnica para exercer tal atividade e com 

experiência na prática de atos de natureza contábil (TORRES JÚNIOR, 2000; FARIAS et al., 
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2014). Ao registrar a conformidade de uma UG, certifica-se a existência de todos os 

documentos necessários à comprovação das operações realizadas. Logo, a análise documental 

deve ser realizada corretamente, pois possibilita maior segurança às atividades da instituição e 

contempla informações que podem levantar possíveis indícios de irregularidades e ou 

improbidades administrativas. “Assim, a certificação dos registros de gestão pelo 

conformador, aumenta a confiança do administrador no desempenho de todos os servidores 

envolvidos em atividades a ela relacionadas” (CASTRO, 2014, p.31).  

O Quadro 2 apresenta um comparativo entre as características dos procedimentos de 

compliance. 

 

Quadro 2 - Comparativo entre a CC e a CRG 

 
Tipo de Conformidade 

CC CRG 

Finalidade 

Certificação dos demonstrativos contábeis 
gerados pelo SIAFI, decorrentes dos 
registros da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

Certificação dos registros dos atos e fatos de 
execução orçamentária, financeira e 
patrimonial incluídos no SIAFI e da existência 
de documentos hábeis que comprovem as 
operações. 

Base 
Princípios e Normas contábeis aplicáveis ao 
setor público, a Tabela de Eventos, o Plano 
de Contas da União e a CRG. 

Abrange a conformidade diária e documental. 

Prazo 
Mensalmente, em data pré-definida em 
calendário fixado pelo Órgão Central de 
Contabilidade. 

Até três dias úteis a contar da data do registro 
da operação no SIAFI, podendo ser atualizada 
até a data fixada pelo calendário de 
fechamento do mês. 

Formas de 
registro 

Sem restrição e Com restrição. Sem restrição e Com restrição. 

Responsável 
Contabilista devidamente registrado no 
CFC, designado pelo ordenador de despesas 
para exercer a função. 

Qualquer servidor designado pelo ordenador 
de despesas para exercer a função. Caso a UG 
justifique a impossibilidade de designar 
servidores distintos, a conformidade deverá 
ser registrada pelo próprio ordenador. 

Cadastro do 
Responsável 

Os dados do conformista devem constar no 
cadastro de Rol de Responsáveis do SIAFI. 

Os dados do conformista devem constar no 
cadastro de Rol de Responsáveis do SIAFI. 

Abrangência Aplicável a todos os usuários do SIAFI. Aplicável a todos os usuários do SIAFI. 

Correlação Não produz efeitos para a CRG. Seus efeitos são validados pela CC. 

Arquivo dos 
documentos 

Os documentos deverão ser arquivados na 
respectiva UG e estarão à disposição dos 
órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos 
a contar do julgamento das contas pelo TCU. 
No entanto, devem ser observadas também 
as demais legislações vigentes. 

Os documentos deverão ser arquivados na 
respectiva UG e estarão à disposição dos 
órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos a 
contar do julgamento das contas pelo TCU. 
No entanto, devem ser observadas também as 
demais legislações vigentes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 Conforme disposto no Quadro 2, embora a CC e a CRG apresentam algumas 

características que se correlacionam, o cumprimento destes procedimentos é distinto e deve 

ser realizado por servidores diferentes, respeitando a segregação de função determinada pela 

IN. Buscando aprimorar os processos administrativos na instituição, este estudo apresentará 

também, algumas considerações sobre o gerenciamento de processos. 

 

2.5 Gerenciamento e Mapeamento de Processos 

 

 A busca por melhor desempenho das atividades nas organizações públicas tem 

fomentado a elaboração de diversas ferramentas de administração, como, por exemplo, o 

Gerenciamento de Processos. Para que se possa entender adequadamente o gerenciamento, 

torna-se importante, inicialmente, apresentar a definição de processo. 

 

Processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas, 
destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou 
mercado. É uma ordenação específica das atividades de trabalho, no tempo e no 
espaço, tendo um início e um fim, e as entradas (inputs) e saídas (outputs) definidos 
claramente: uma estrutura para a ação (DAVENPORT, 1994, p. 6). 
 

 Para Gonçalves (2000, p. 07), “na concepção mais frequente, processo é qualquer 

atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um 

output a um cliente específico”.  

Monteiro (2003) corrobora com estes conceitos ao afirmar que um processo consiste 

em um conjunto de atividades realizadas sequencialmente, que adicionam valor aos inputs do 

processo, gerando um resultado identificável sob a forma de bens, serviços ou informações: os 

outputs. Os inputs podem ser materiais, equipamentos e outros bens tangíveis, ou bens 

intangíveis, como informação e conhecimento. Nessa visão, os processos têm início e fim 

bem determinados, resultado do fluxo de trabalho específico, execução de tarefas e atividades 

definidas, possibilitando a geração de produtos, bens ou serviços, e seus resultados são 

direcionados aos clientes interno ou externo (GONÇALVES, 2000; BLATTMANN, 2001). 

Ademais, o processo representa um conjunto de atividades e comportamentos 

executados por humanos ou máquinas para alcançar resultados. São atividades inter-

relacionadas que visam solucionar uma questão específica (ABPMP, 2013). 

Do ponto de vista administrativo, o processo sustenta-se em um determinado fluxo 

de trabalho, com entradas e saídas definidas e respectivas tarefas realizadas em sequência e 

associadas entre si. Os processos necessitam de feedback a fim de viabilizar mudanças e 
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propiciar melhorias e inovação. Devido à complexidade nos atos administrativos, autonomia e 

criatividade são necessárias na busca por soluções cotidianas e no planejamento estratégico, 

tático e operacional das entidades. Logo, saber reunir e gerenciar os elementos do processo, 

como a estrutura organizacional, os recursos humanos e a tecnologia, no âmbito 

administrativo, torna-se importante canal de serviços e informações ofertados para ações 

específicas (REIS; BLATTMANN, 2004). 

Além disso, conhecer os processos e suas características é indispensável para 

identificar as áreas com oportunidade de melhoria, além de fornecer os dados necessários para 

a tomada de decisão e prover a base para definir metas de aperfeiçoamento e gerenciamento 

de rotinas e resultados. Pelo exposto, evidencia-se que a estrutura hierárquica é fundamental 

para a identificação dos processos e para a análise sistêmica das organizações. A hierarquia do 

processo consiste na “forma de classificar os processos de acordo com o seu grau de 

abrangência na organização” (REIS; BLATTMAN, 2004, p.08), e “pode ser avaliada por 

meio de sua saliência (relativa importância para a empresa) e por seu valor (o valor 

econômico que ele gera)” (GONÇALVES, 2000, p.17). Pode assumir cinco formas, conforme 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura hierárquica do processo 
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Macroprocesso 

 

 O processo geralmente envolve mais de uma função da 
organização, proporcionando impactos significativos nas 
demais funções. Pode ser dividido em processo e 
subprocessos, de acordo com sua complexidade. 

 

 

    

 

Processo 

 

 Representa um grupo de atividades ligadas logicamente, 
que utilizam recursos da organização para criar resultados, 
ou seja, visam executar um objetivo organizacional próprio. 

 

     

 

Subprocessos 

 

 
São constituídos por atividades que representam conjuntos 
de tarefas necessárias para produzir resultados. 

 

     

 

Atividades 

 

 
Representam as divisões dos subprocessos nas diversas 
atividades que os compõem. 

 

     

 

Tarefas 
 

 Considerado o nível mais detalhado das atividades, consiste 
em um conjunto de trabalhos a serem realizados, 
envolvendo rotina e prazo determinado. 

 

      

Fonte: Elaborado pela autora, com base em REIS e BLATTMAN (2004); ABPMP (2013). 
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Logo, a estrutura hierárquica é fundamental para mensuração da importância dos 

processos, permitindo a identificação daqueles essenciais para a instituição. Os processos 

podem ser agregados em macroprocessos e subdivididos em subprocessos, grupos de 

atividades e ainda por tarefas, adequando o nível à característica do processo e ao tipo de 

análise que se pretende fazer (REIS; BLATTMAN, 2004). 

Neste contexto, a gerenciamento de processos surge como uma abordagem voltada 

para melhorar continuamente os processos organizacionais, para tanto necessita de pessoas 

potencializadas e trabalhando em equipe, combinando capacidades tecnológicas emergentes e 

sob uma postura voltada para a qualidade (LAURINDO; ROTONDARO, 2006). O 

gerenciamento de processos contribui, inclusive, para redesenhar o processo caso existam 

problemas, com o propósito de obter melhorias. A melhoria de processos consiste na 

combinação de duas concepções: compreender a instituição como um conjunto de processos e 

redesenhar os seus processos principais (DAVENPORT, 1994). Logo, o gerenciamento 

corresponde a um instrumento de melhoria contínua na qualidade de processos, serviços e 

produtos. 

O objetivo do gerenciamento é aperfeiçoar as atividades que compõem o processo. 

Dentre as vantagens do gerenciamento de processos, Reis e Blattmann (2004, p. 10-11), 

apresentam os seguintes resultados: 

 

a) conhecimento global dos processos com melhor utilização dos recursos: 
otimização e priorização;  
b) melhoria na comunicação com maior envolvimento dos funcionários, em todos os 
níveis e entre diferentes departamentos;  
c) redução dos custos administrativos da empresa, garantindo a manutenção ou 
melhoria do nível de serviço e capacidade de processamento das unidades 
administrativas;  
d) mapeamento dos processos críticos, servindo como base para a avaliação dos 
sistemas de informação a serem implantados;  
e) atendimento das necessidades dos clientes;  
f) visão ampla e horizontal do negócio;  
g) processos claramente definidos com base nas atividades e em padrões de 
qualidade estabelecidos;  
h) implementação mais fácil de mudanças: a visão do processo ajuda a identificar 
mudanças que beneficiam o processo como um todo;  
i) balanceamento entre as funções; 
j) desenvolvimento de protótipo do negócio; e, 
k) com o fluxo do processo conhecido, as pessoas que executam o trabalho podem 
simular e criticar o efeito das mudanças propostas. 
 

 Através das ferramentas utilizadas no gerenciamento de processos, pode-se destacar 

em função de sua importância e adequação a qualquer organização, o mapeamento de 

processos. Neste cenário, cada órgão deve conhecer seus processos, para tanto, torna-se 
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necessário mapear cada um deles, entender e diagnosticar quais são as atividades e tarefas 

desenvolvidas e executadas por pessoas e os envolvimentos em cada etapa. Analisar os 

processos nas organizações implica na identificação das falhas existentes entre os objetivos e 

resultados esperados. Ao identificar os processos essenciais da organização é possível, com 

maior grau de precisão, interferir, alterar e modificar a condução dos elementos existentes em 

cada processo (REIS; BLATTMANN, 2004).  

 O mapeamento de processos visa, principalmente, entender e comunicar o fluxo das 

atividades e as transformações que ocorrem no interior do processo. O mapeamento inclui a 

análise de entrada e saída, a fim de entender a transformação de bens e serviços ocorrida no 

interior do processo, e os fluxogramas, que visam descrever o fluxo de informação e a tomada 

de decisão dentro da operação estudada. O mapeamento pode ser útil para o reconhecimento 

dos processos e para investigação sistêmica das organizações, fazendo com que processos 

complexos sejam planejados e estruturados, permitindo identificar e suprimir atividades que 

não contribuem para o desempenho da instituição (MÜLLER; DIESEL; SELLITTO, 2010). 

 Considerando que a implantação do gerenciamento de processos no contexto da 

administração pública garante maior eficiência e efetividade à atividade administrativa, o 

primeiro estágio para o mapeamento constitui-se na compreensão exata do papel de cada 

processo. Em relação à CRG, objeto deste estudo, além de ser um procedimento estabelecido 

por lei, verifica-se que sua existência visa trazer mais segurança para a gestão institucional, ao 

assegurar que a execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição seja 

desenvolvida de forma correta, livre de erros e tentativas de fraudes de recursos públicos. 

Logo, o mapeamento permite identificar os gargalos existentes no processo. Após o 

diagnóstico dos gargalos é necessário implantar medidas capazes de solucionar o problema. 

 Isto posto, constata-se que a melhoria continuada das atividades e o aprimoramento 

dos processos possibilita a gestão do conhecimento, uma vez que procura documentar todas as 

informações sobre o processo, além de afetar positivamente todos os setores de uma 

organização. A base da gestão do negócio de uma organização é o gerenciamento de seus 

processos, garantindo que seu desempenho esteja de acordo com seu potencial, procurando 

oportunidades de aperfeiçoá-los e traduzindo tais oportunidades em realidade (HAMMER, 

1997). 

 Deste modo, para realizar o gerenciamento do processo é necessário analisá-lo. A 

análise de processo, além de proporcionar uma compreensão das atividades que compõem o 

referido processo e sua capacidade de atender às metas pretendidas, verifica também as 

restrições e rupturas que interferem no desempenho do processo. Logo, a análise de processo 
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busca apresentar um diagnóstico do processo analisado, a fim de prover suporte para futuras 

transformações (ABPMP, 2013).  

 A informação gerada com base na análise de processo abrange: uma compreensão da 

estratégia, metas e objetivos da organização; o contexto do processo, ou seja, por que o 

processo existe; uma visão do processo na perspectiva interfuncional; as entradas e saídas do 

processo; os papéis e handoffs5 de cada área funcional do processo; os recursos utilizados; as 

regras de negócio que controlam o processo; métricas de desempenho que podem ser usadas 

para monitorar o processo; e o resumo das oportunidades que contribuem para o aumento da 

eficiência e eficácia. Assim sendo, a análise de processo contempla o estudo do contexto 

organizacional do processo, constituindo a base para o desenho de processos (ABPMP, 2013). 

 São utilizadas diversas técnicas para extrair as informações do processo, como a 

análise de custos, análise de tempo de ciclo, análise de causa-raiz, análise de sensibilidade, 

análise de riscos, análise de alocação de recursos, análise de motivação e recompensa, análise 

da qualidade, análise do valor e análise de conformidade legal. A análise de conformidade 

legal será utilizada neste estudo e se baseia no levantamento e análise dos requisitos legais, 

bem como na implementação, monitoramento e controle de tais requisitos. Tem por objetivo a 

padronização dos procedimentos para cumprimento de requisitos legais inerentes ao processo 

(ABPMP, 2013).  

 À medida que as informações são analisadas, surgem oportunidades de melhorias 

que contribuirão para as mudanças na etapa de desenho. Uma das ferramentas mais comuns é 

o mapeamento do processo na forma de um fluxograma. Através do fluxograma, 

representação gráfica da forma como o trabalho é realizado, é possível conhecer as atividades 

que compõem o processo, entender seu funcionamento interno e identificar possíveis 

gargalos. Os fluxogramas buscam demonstrar, de forma clara e simplificada, o entendimento 

sobre os processos organizacionais, fornecendo melhor organização e compreensão das 

informações levantadas (HARRINGTON, 1991; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; 

MÜLLER; DIESEL; SELLITTO, 2010; ABPMP, 2013).  

 Os fluxogramas são baseados em um conjunto simples de símbolos, linhas e palavras 

utilizados para representar as etapas do processo.  O retângulo, por exemplo, em seu interior, 

apresenta a descrição resumida da atividade representada. Outras formas geométricas podem 

diferenciar os tipos de atividades. Ademais, cores podem ser utilizadas para chamar a atenção 

em diferentes tipos de ações. São aceitas diversas representações dos símbolos utilizados na 

                                                 
5 Handoff é “qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para outra”. 
Quanto menor o número de handoffs, menos vulnerável será o processo (ABPMP, 2013, p.122). 
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elaboração do fluxograma, no entanto, é necessário haver uma padronização do sistema 

utilizado, para melhor entendimento do fluxo apresentado (HARRINGTON, 1991; ABPMP, 

2013; CNMP, 2013). O Quadro 3 apresenta a simbologia utilizada na elaboração do 

fluxograma. 

 

Quadro 3 - Símbolos utilizados na elaboração do fluxograma 

Símbolo Nome Descrição 

 

Evento de 
início 

Indica o início das atividades representadas no fluxograma. É o ponto de 
partida para que a rotina de trabalho possa ser realizada. 

 
Tarefa 

Representa uma atividade do fluxograma. Contém, em seu interior, a 
descrição resumida da atividade representada. 

 

Gateway 
exclusivo 
(decisão) 

Utilizado quando o fluxograma tiver a possibilidade de seguir mais de um 
caminho. Geralmente é representado com uma pergunta que possibilita apenas 
duas respostas: sim ou não. Cada uma dessas respostas irá conduzir a 
sequência das atividades para um caminho específico. 

 

Gateway 
Paralelo 

Utilizado para mostrar que a sequência de uma atividade irá seguir mais de 
um caminho simultaneamente (de forma paralela). Nesse caso, a saída de uma 
atividade irá dar início a, no mínimo, duas novas atividades que serão 
realizadas de forma independente. 

 

Fluxo de 
sequência 

Representa a ordem em que as atividades estão sendo executadas. Indica o 
caminho seguido pelo processo. 

 Associação Usada para associar informações e artefatos com objetos de fluxo. 

 

Objeto de 
Dados 

Fornecem informações sobre como documentos, dados e outros objetos são 
usados e atualizados durante do processo. Usados para representar diferentes 
tipos de objetos, eletrônicos ou físicos. 

 
Anotação 

Representa uma anotação de texto, uma observação que o elaborador do 
fluxograma entendeu ser necessária para esclarecer ou acrescentar 
informações ao processo. 

 

Depósito de 
dados 

Provê um mecanismo para a atividade recuperar ou atualizar informações 
armazenadas, que irão persistir além do escopo do processo. 

 

Piscina 
(Pool) 

Espaço que contém todos os passos de um único processo. O nome dado à 
piscina é o nome do processo. 

 

Raia 
 (Lane) 

É uma divisão dentro do processo. São divisões da piscina utilizadas para 
diferenciar atores, departamentos, setores organizacionais, etc. 

 

Evento 
intermediário 

Indica que algo ocorre durante o processo. Representa um ponto de ligação 
entre duas atividades. 

 

Evento de 
tempo 

Demonstra que será necessário aguardar um prazo para realização da 
atividade seguinte. Também pode representar uma atividade realizada de 
forma cíclica. Normalmente, essa informação é descrita junto ao símbolo. 

 

Evento de 
finalização 

Indica o fim das atividades representadas no fluxograma. Esse símbolo 
descreve o ponto em que se encerra o processo. 

Fonte: Adaptado de ABPMP (2013); BIZAGI MODELER (2019). 
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Assim, o fluxograma possibilita entender o funcionamento interno e a relação 

existente entre as atividades e os processos, sendo considerado o instrumento mais adequado 

para se representar graficamente um processo (HARRINGTON, 1991). Nesta perspectiva, a 

representação do processo através do fluxograma permite visualizar o processo de trabalho 

integralmente, bem como os seus detalhes críticos, determinar o fluxo, identificar os 

potenciais pontos de controle e as oportunidades de aperfeiçoamento (CNMP, 2013). 

 

3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

A etapa de diagnóstico do problema é essencial para avaliar como os processos estão 

operando, visando entender como o trabalho é feito, identificando os gargalos e eventuais 

pontos de melhoria. A seção inicial aborda o contexto e realidade investigada, apresentando 

um panorama geral sobre a instituição pesquisada. Em seguida, serão apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados para diagnosticar o problema. Com base nos 

resultados encontrados, será apresentado o panorama atual do processo de CRG na instituição 

pesquisada. 

 

3.1 Contexto e Realidade Investigada 

 

A instituição pesquisada compõe a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, criada em 1909, por Nilo Peçanha, presidente da República na época. 

Chamadas de Escolas de Aprendizes Artífices, o ensino oferecido por estas instituições era 

destinado às classes mais baixas. Atualmente, se configuram como importantes centros de 

acesso às conquistas científicas e tecnológicas. A rede conta com 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dois Centros Federais de Educação Tecnológica, 25 Escolas 

Técnicas vinculadas a Universidades, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o 

Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que juntos compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, com diversas unidades de ensino em todo território nacional 

(BRASIL, 2018).  

A Rede Federal oferece cursos do ensino médio integrado, cursos técnicos, cursos 

superiores de tecnologia, licenciaturas, além de especializações, mestrado e doutorado, 

presenciais e à distância, com a missão de qualificar profissionais, incentivar a pesquisa e 

contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e serviços (BRASIL, 2018).  
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Dentre os 38 Institutos Federais, destaca-se a instituição pertencente ao estado de 

Minas Gerais, composta por uma reitoria e dez unidades, sendo sete campi e três unidades 

avançadas (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). Cada campus, exceto as unidades avançadas, 

possui independência administrativa e é chamado de UG. Cada UG é responsável pela 

geração de registros contábeis no SIAFI, através da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial (BRASIL, 2017). 

A instituição é constituída por docentes, discentes, técnico-administrativos e 

colaboradores terceirizados, que dividem entre si diversas atribuições e funções. Neste 

cenário, para cumprir sua missão institucional, a entidade dispõe de uma força de trabalho 

composta por 670 professores (efetivos e temporários), 629 técnico-administrativos em 

educação e 352 servidores terceirizados que atuam nos serviços de apoio administrativo, 

transportes, limpeza, copa e cozinha, trabalhadores rurais e serviços gerais (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2018).  

De acordo com os dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha, o quantitativo de 

alunos, em 2017, foi de 12.473 estudantes presenciais matriculados. A oferta a partir do 

Programa Bolsa-Formação PRONATEC e Rede E-tec Brasil contemplou aproximadamente 

4.430 alunos em cursos concomitantes ou subsequentes e MedioTec. No total, foram 

aproximadamente 16.910 estudantes matriculados (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). 

A instituição tem como atividade principal o fornecimento de uma educação básica, 

profissional e superior, pública, de caráter científico, técnico e tecnológico, inclusiva e de 

qualidade, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação 

integral e contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade regional. Na elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional do período de 2014 a 2019, a instituição apresentou 

os caminhos estratégicos para alcance de sua missão e visão de futuro e expôs o diagnóstico 

ambiental, no qual evidencia os pontos fracos e ameaças, bem como as forças e oportunidades 

para alcance dos objetivos institucionais (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). Os principais 

pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças são apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Análise ambiental: Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças 

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES 

� Qualificação dos servidores: acima da média 
nacional. 

� Localização geográfica e logística: proximidade 
dos campi com a reitoria e com os grandes centros. 

� Ensino: abrange diversos níveis e modalidades, 
com verticalização do ensino. 

� Programas de Pesquisa e Extensão. 
� Regulamentações e institucionalização: construção 

participativa e democrática da instituição. 

� Expansão da instituição. 
� Interação com a sociedade. 
� Avanços da Tecnologia da Informação. 
� Desenvolvimento social e econômico regional. 
� Expansão do ensino, pesquisa e extensão, 

promovida pelo governo federal. 
� Possibilidade de parcerias múltiplas. 
� Possibilidade de se promover a integração e 

compartilhamento de boas práticas entre as 
unidades. 

PONTOS FRACOS AMEAÇAS 
� Falta de treinamento para servidores novos. 
� Política deficiente de capacitação e/ ou 

qualificação de servidores. 
� Desconhecimento e/ou descumprimento dos 

procedimentos legais necessários para o 
encaminhamento de processos em tempo hábil. 

� Falta de integração entre os campi, para 
alinhamento dos procedimentos. 

� Comunicação interna e externa deficientes. 
� Deficiência na padronização e na regulamentação 

de procedimentos e processos institucionais. 

� Inflexibilidade da legislação sobre a gestão dos 
recursos públicos. 

� Falta de identidade e conhecimento da entidade 
Instituto Federal. 

� Mudança nos rumos da política educacional no 
país. 

� Insuficiência de recursos humanos, materiais, 
financeiros e de gestão desses recursos. 

� Política de terceirização dos serviços. 
� Burocratização dos processos licitatórios. 
� Impossibilidade de contratação do servidor 

técnico-administrativo substituto. 

Fonte: Relatório de Gestão (2018). 
 

Verifica-se algumas fraquezas apresentadas pela instituição, inclusive em suas 

atividades administrativas, como o descumprimento dos procedimentos legais, a ausência de 

treinamentos, a deficiência na padronização de procedimentos, dentre outras. Assim, dentre 

esses procedimentos administrativos a serem executados pelos campi e pela reitoria, que 

apresentam deficiências, desponta-se a CRG. 

A conferência documental exigida pela CRG possibilita maior segurança às 

atividades realizadas na entidade, uma vez que a conferência pode levantar possíveis indícios 

de irregularidades e ou improbidades administrativas, caso ocorram. Ademais, a grande 

rotatividade de servidores que executam a CRG, resulta em fracos desempenhos. Quando o 

servidor desempenha há mais tempo a função, ele adquire a experiência necessária ao pleno 

desempenho do procedimento (CASTRO, 2014). 

Neste contexto, além de não ser apurada a aplicação de praticamente nenhuma 

restrição referente à CRG durante o período de 2014 a 2017, conforme indicado na Tabela 3, 

verifica-se que no registro da CC existem restrições (desconformidades) aplicadas 

mensalmente. É obrigatória a conferência prévia de toda documentação antes de se aplicar 

qualquer restrição. Até porque, não é recomendável a aplicação de restrições, sem antes ter 

havido esforços para solucionar o erro encontrado. Frente a este cenário, infere-se que a CC 
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realiza a conferência prévia de toda documentação que está sob sua responsabilidade, sendo 

mais eficaz o seu desempenho. Talvez essa questão se justifique pelo fato de os conformistas 

contábeis serem contabilistas devidamente registrados no CRC. Ainda que careçam de 

capacitações, possuem um conhecimento prévio inerente à sua formação. 

 

Ao registrar a conformidade de uma UG, o conformador atesta que ali encontram-se 
todos os documentos necessários à comprovação das operações por ela realizadas. 
Esta atividade, no entanto, deve, impreterivelmente, ser precedida de fiscalização 
que permita à própria UG, providenciar possíveis correções a ela necessárias, em 
tempo hábil e, com procedimentos que validem tal operação (CASTRO, 2014, p.31). 
 

Portanto, este estudo pretende investigar como está sendo realizado o procedimento de 

CRG na instituição pesquisada. Infere-se, a princípio, que mesmo sendo a CRG um 

procedimento instituído por lei, existem gargalos na execução do processo, entre o que a 

legislação determina e o que está sendo de fato realizado pelo conformista.  

 

3.2 Métodos de Pesquisa 

 

O método constitui-se em um conjunto de procedimentos sistemáticos e pragmáticos 

que permite alcançar os objetivos, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

contribuindo para a tomada de decisão (MARCONI; LAKATOS, 2003). Assim, a 

metodologia é a forma utilizada pelo pesquisador para atingir um determinado fim 

(ALENCAR, 1999).  

Inicialmente, cumpre-se evidenciar que a natureza da pesquisa utilizada para 

desenvolvimento deste trabalho é aplicada, uma vez que é voltada para a realidade do setor 

público brasileiro e tem como objetivo principal propor um processo gerencial, que contribua 

para uma prática mais eficiente de CRG. O processo gerencial contribui para melhor 

desempenho das atividades organizacionais. 

Quanto ao objetivo, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória-

descritiva. A técnica de pesquisa exploratória possui a finalidade de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias e são desenvolvidas com a intenção de proporcionar uma visão 

geral, acerca de determinado fato. Além disso, garante ao pesquisador uma maior 

proximidade com o problema e seu planejamento é mais flexível, possibilitando a 

consideração de vários aspectos relativos ao tema estudado (GIL, 2008). Destarte, este estudo 

pretende aumentar a familiaridade do pesquisador com seu objeto de pesquisa, dado que o 

estudo desta temática está relacionado à identificação dos registros de conformidades 
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lançados no SIAFI, bem como à sua análise e interpretação. A pesquisa descritiva, por sua 

vez, tem como propósito descrever as características de determinada população ou fenômeno 

e sua característica mais significativa consiste na utilização de técnicas padronizadas de coleta 

de dados (GIL, 2008). 

 

Estudos exploratório-descritivos combinados - são estudos exploratórios que têm 
por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, 
o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem 
ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação 
de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação 
participante. Dá-se precedência ao caráter representativo sistemático e, em 
consequência, os procedimentos de amostragem são flexíveis (MARCONI; 
LAKATOS, 2003, p. 188). 

 

Ao mesmo tempo, essa pesquisa de natureza exploratória-descritiva é também uma 

pesquisa qualitativa. Malhotra (2001) estabelece que há várias razões para se usar a pesquisa 

qualitativa, mas a principal é que nem sempre é possível ou adequado a utilização de métodos 

integralmente estruturados ou formais para obter informações dos respondentes. A pesquisa 

qualitativa é desestruturada, baseada em amostras pequenas, e pode utilizar técnicas 

qualitativas conhecidas como grupos de foco e entrevistas em profundidade. 

Marcondes et al. (2017) também relatam que quando são envolvidas poucas pessoas 

na pesquisa, o método qualitativo é a opção mais adequada para entender com detalhes mais 

profundos a realidade concreta dos fatos, procurando responder a questões genéricas. O 

método pode assumir uma característica descritiva, com o intuito de descobrir o que está 

sendo feito ou como as coisas funcionam. Logo, este é o propósito principal deste estudo, que 

busca compreender de forma detalhada os significados, ressaltando as particularidades dos 

fenômenos e comportamentos (RICHARDSON, 2012), não se preocupando com a aplicação 

de procedimentos matemáticos ou estatísticos para a coleta e análise dos dados. Assim, a 

pesquisa visa apresentar soluções para os problemas encontrados nas rotinas administrativas 

de conformidade propondo, após a análise dos dados, um processo gerencial que irá facilitar o 

desenvolvimento do procedimento de CRG na instituição pesquisada. 

Quanto ao procedimento técnico, este o estudo é caracterizado ainda pela observação 

participante, uma vez que existe a participação real da pesquisadora no interior do grupo 

observado, tornando-se parte dele. A observação participante pode assumir duas formas: 

natural e artificial. A forma natural acontece quando o observador pertence ao grupo que está 

investigando. Na observação artificial o pesquisador se insere no grupo com o propósito de 

realizar uma investigação (GIL, 2008). Assim, dado que a autora é servidora técnica-
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administrativa em educação da instituição pesquisada, desde junho de 2014, e participa de 

diversas situações que são analisadas nesta pesquisa, o estudo pode ser definido como uma 

observação participante natural. 

 

3.2.1 Procedimentos Metodológicos para Diagnóstico do Problema 

 

Para realização desta pesquisa e adequado diagnóstico do problema apresentado, 

utilizou-se as seguintes técnicas metodológicas: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental, 

com análise e compilação de dados e informações extraídos do SIAFI; elaboração e aplicação 

do questionário de pesquisa destinado aos servidores conformistas da instituição pesquisada. 

Estes procedimentos contribuíram para o mapeamento do processo de CRG, por meio do 

fluxograma, na forma como o mesmo é executado atualmente. 

A priori, a fim de demonstrar a relevância da CC e da CRG como instrumentos de 

controle, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Qualquer pesquisa de qualidade requer um 

intenso levantamento e revisão da literatura para definição e entendimento dos diversos 

conceitos existentes. Assim, a pesquisa bibliográfica representa um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já realizados, revestidos de dados atuais e relevantes relacionados com o 

tema, sendo considerada uma fonte indispensável de informações (MARKONI; LAKATOS, 

2003). Neste contexto, a busca foi realizada na literatura relacionada à contabilidade e 

transparência na gestão pública brasileira, ao controle interno, ao SIAFI, a CC, a CRG e ao 

gerenciamento de processos, a fim de levantar o fluxo da informação com base nas leis, 

decretos e portarias, considerando suas principais alterações. Ademais, a investigação se deu 

em livros, revistas, dissertações, teses e outras fontes que permitem levantamentos acerca 

desses conceitos tão importantes para contextualização e compreensão desta pesquisa. 

O estudo também pretende comparar os dados da CC e da CRG. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa documental, que se deu através do levantamento de informações em 

registros eletrônicos realizados por meio do SIAFI, a fim de levantar e analisar as informações 

nele contidas quanto às rotinas de conformidade, consoante o que determina IN nº 6/2007. 

Deste modo, o estudo levantou informações sobre como funciona o procedimento de CRG na 

instituição pesquisada e as principais dificuldades encontradas pelos conformistas. Marconi e 

Lakatos (2003) ressaltam que, antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é 

a análise minuciosa de todas as fontes documentais que sirvam de suporte à investigação 

projetada.  



57 
 

 

Após a pesquisa documental, a etapa seguinte de coleta dados consistiu na aplicação 

do questionário. O questionário permite atingir um grande número de pessoas, com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, valores, interesses, aspirações, etc. 

(GIL, 2008). O objetivo deste instrumento foi verificar a percepção dos servidores 

conformistas com relação à CRG, buscando apurar as principais deficiências no processo. 

Na sequência foi apresentado o mapeamento do processo de CRG, elaborado com base 

nos dados provenientes da pesquisa documental realizada no SIAFI e nos resultados do 

questionário de pesquisa. Sob esta perspectiva, o procedimento de mapeamento se iniciou 

através da visualização geral do processo para então partir para a visão mais específica, 

identificando as principais atividades e funções inerentes ao processo, assim como os 

responsáveis pela execução de tais atividades (OROFINO, 2009).  

 

 3.2.1.1 Pesquisa Documental no SIAFI 

 

A coleta de dados foi realizada entre os anos de 2014 a 2017. Limitou-se ao ano de 

2014, pois foi neste ano que a pesquisadora passou a ter vínculo com a instituição pesquisada 

e, consequentemente, passou a ter acesso ao sistema do governo federal, o SIAFI. Deste 

modo, para realização dos procedimentos de coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa, 

foi pedido autorização, através do “Termo de Anuência”, dos diretores gerais de cada campus 

e do pró-reitor de administração. Todos concordaram e estão cientes dos procedimentos que 

serão utilizados. 

A instituição pesquisada possui atualmente 11 unidades, sendo uma reitoria, sete 

campi e três unidades avançadas. Os campi avançados são ligados à reitoria, logo, não 

constituem ainda uma UG, ou seja, não possuem o poder de gerir recursos orçamentários e 

financeiros, não tendo adquirido independência administrativa. Deste modo, não ocorrem 

registros de CC e CRG nas unidades avançadas. 

A CC dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial de cada UG é 

realizada por contadores lotados em cada campi, com exceção de um campus, cujo registro de 

conformidade é realizado pela Coordenação Geral de Contabilidade da reitoria. Trata-se do 

campus mais novo pertencente à instituição, que começou a fazer registros das conformidades 

somente a partir do ano de 2016. Em virtude destes fatores, esta unidade não foi considerada 

na coleta de dados do SIAFI, fazendo parte somente os demais campi, que realizaram as 

atividades de conformidade durante todo o período analisado, totalizando sete UG’s. 
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O primeiro passo da pesquisa consistiu no levantamento de dados no SIAFI de todas 

as restrições referentes à CC, por meio da transação “>CONRESTCON” e das restrições que 

se referem à CRG, por meio da transação “>CONRESTREG”, extraídas no SIAFI2017. Tais 

dados encontram-se disponíveis no Anexo A e no Anexo B, respectivamente. Estas transações 

apresentam a lista e os detalhes referentes a cada código de restrição que pode ser registrado 

pelos conformistas. O levantamento da lista de restrições foi realizado no SIAFI2017. 

Verificou-se que houve pequenas alterações nesta listagem entre os anos de 2014 a 2017, com 

a inclusão ou exclusão de restrições. No entanto, essas alterações não impedem e nem 

prejudicam a análise dos dados, uma vez que a pesquisa não tem por objetivo analisar cada 

código de restrição individualmente. 

Comparando-se os Anexos A e B, constata-se que a CC a CRG possuem vários 

códigos de restrições que se correlacionam, alguns deles foram apresentados, a título de 

exemplo, no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Códigos de restrições consultados no SIAFI referentes à CC e à CRG que se 
correlacionam 

Restrições Referentes à CC Restrições Referentes à CRG 

Código Restrição Código Restrição 

302 
Falta e/ou Atraso de Remessa do RMA6 e 
RMB7 

901 Falta de Remessa de RMA 
903 Falta de Remessa do RMB 

603 
Saldo Contábil do Almoxarifado não 
confere com RMA 

920 
Saldo Contábil do Almoxarifado não 
Confere com RMA 

640 
Saldo Contábil de Bens Móveis não 
confere com RMB 

921 
Saldo Contábil de Bens Móveis não 
confere com RMB 

703 Erro na Classificação da Natureza Despesa 015 Erro na Natureza de Despesa 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados extraídos do SIAFI, 2018. 
 

O registro da CC é mensal, conforme calendário pré-definido pela STN, e poderá ser 

“com restrição” e “sem restrição”. O comando para o registro é o “>ATUCONFCON” 

(atualiza conformidade contábil). A ausência do registro gera o tipo “sem conformidade”. 

Assim como na CC, a CRG é “com restrição” ou “sem restrição”, e deve ser 

registrada no SIAFI por meio do comando ">ATUCONFREG" (atualiza conformidade de 

registros de gestão). A CRG é uma conformidade diária, no qual o conformista tem o prazo 

máximo de três dias úteis para registro do procedimento. No entanto, a CRG “com restrição” 

                                                 
6 RMA: Relatório Mensal de Almoxarifado. 
7 RMB: Relatório de Movimentação de Bens Móveis. 
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pode ser alterada até o fechamento do mês, observado o prazo de fechamento do calendário 

mensal da UG, caso as inconsistências sejam corrigidas dentro do prazo. O calendário pode 

ser consultado no SIAFI através do comando “>CONFECMES”. 

Para análise dos documentos, o conformista de gestão deve observar todas as 

movimentações, pois é um procedimento que não se trata de amostragem. As movimentações 

mais frequentes na instituição pesquisada são descritas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Movimentações mais frequentes para análise da CRG 

Documentos Definição 

Correta emissão de 
documentos no SIAFI 

Evitar erros de digitação, ausência de dados essenciais etc. 

Respeito aos estágios da 
despesa (empenho, 
liquidação e pagamento) 

Verificar se a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou de outro documento 
legal é igual ou posterior à data de emissão do empenho, para não haver inversão 
nos estágios da despesa. Não se deve liquidar uma despesa que não foi 
empenhada, e é vedado pagar uma despesa que não foi liquidada. 

Conferência do 
documento fiscal 

Conferência de CNPJ do emitente e do destinatário, valores, quantidade, etc. 
Verificar se a empresa é optante pelo simples. Analisar se o documento foi 
devidamente atestado pelo servidor que recebeu a mercadoria ou acompanhou a 
prestação do serviço, e devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa para 
pagamento, considerando a data igual ou posterior à liquidação. 

Nota de Lançamento 
Conferência do registro da apropriação/liquidação de receitas e despesas, além de 
outras transações referentes a ajustes contábeis. 

Nota de Empenho 

A nota de empenho indica o nome do credor, a especificação e a importância da 
despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (PI, PTRES, 
Fonte, Natureza de Despesa). O empenho da despesa não poderá exceder o limite 
dos créditos concedidos. 

Composição dos 
processos licitatórios e 
seus prazos 

Os processos licitatórios devem ser analisados observando o que dispõe as bases 
legais bem como as instruções internas da instituição, averiguando o tipo de 
contratação (pregão, dispensa, inexigibilidade...) utilizado. 

Acompanhamento dos 
contratos 

Os termos de contrato devem ter seus registros no SIAFI, conforme o processo 
licitatório de origem, apresentando clareza nas condições para sua execução. 
Além disso, deve ser conferida a baixa da conta de contratos a cada novo 
documento fiscal. 

Ordem Bancária 
Verificar a documentação de autorização de pagamento, conferência do credor e 
dos valores pagos. Em caso de cancelamento da OB, analisar os motivos, bem 
como a devida regularização.  

Demonstrativo dos 
relatórios - RMA e RMB 

Verificar se estão lançados os dados relativos ao mês e exercício, o saldo atual e 
anterior e se os dados são compatíveis. A ausência desses demonstrativos será 
objeto de restrição no último dia útil ao mês subsequente a que se refere. 

Registro da depreciação 
e amortização 

Verificar o registro de depreciação dos bens móveis e da amortização do ativo 
intangível que perdem seus valores com o passar do tempo. 

Acompanhamento do 
pagamento de diárias  

Análise do beneficiário, da descrição da viagem efetuada e as justificativas. 

Acompanhamento do 
pagamento de bolsas 

Análise dos pagamentos relativos aos diversos tipos de bolsas ofertadas pela 
instituição. 

Dedução e Encargos 
Verificação da retenção dos impostos e contribuições sobre os documentos 
fiscais, analisando a legislação pertinente, bem como a alíquota e o código de 
retenção utilizados. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 3.2.1.2 Questionário de Pesquisa 

 

Em relação ao questionário, previamente foi realizado um pré-teste para verificar se 

o instrumento de pesquisa apresentava ou não três elementos de suma importância: 

fidedignidade, validade e operatividade (MARCONI; LAKATOS, 2006). O pré-teste foi 

realizado com dois servidores que já exerceram a conformidade de gestão. O primeiro 

servidor respondeu ao questionário impresso no dia 08/08/2018, sendo feitos os ajustes, em 

face da necessidade de maior clareza e facilidade de resposta. Após estes ajustes, o pré-teste 

foi aplicado novamente em 14/08/2018, de forma impressa, a um segundo servidor, cujas 

contribuições pertinentes também foram acatadas. Este pré-teste permitiu evidenciar se havia 

“ambiguidade das questões, existência de perguntas supérfluas, adequação ou não da ordem 

de apresentação das questões, se são muito numerosas ou, ao contrário, necessitam ser 

complementadas etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 227). 

O questionário de pesquisa conteve 32 questões mistas (Apêndice A). Segundo 

Alencar (1999) o questionário misto é composto por perguntas estruturadas e 

semiestruturadas. Dependendo da natureza da pesquisa, o questionário pode conter questões 

fechadas para colher informações sobre um dado objeto e questões abertas para coletar 

informações relacionadas com razões, motivos ou experiências. As questões estruturadas 

foram de múltipla escolha, dicotômicas ou ainda, escalares, com uma escala com três 

categorias de respostas: “sim”, “parcialmente” ou “não”; ou “concordo, “concordo 

totalmente” ou “não concordo”. Em algumas questões foi deixado espaço para resposta 

abertas, no qual o servidor poderia escrever a sua percepção sobre o que foi perguntado. 

O instrumento foi dividido em quatro partes: i) informações sobre o servidor, 

composto pelas questões de um até sete; ii) percepção do servidor quanto ao SIAFI, composto 

pelas questões de oito a 11; iii) percepção do servidor quanto à CRG, composto pelas 

questões de 12 a 28; e iv) percepção do servidor quanto à CC, composto pelas questões de 29 

a 32. O levantamento dos nomes dos servidores que executam o procedimento de 

conformidade foi realizado através da transação “>CONCONFREG” (consulta conformidade 

de gestão), sendo a pesquisa realizada por dia de registro, durante o período de 2014 a 2017. 

A consulta foi feita também através da transação “>CONAGENTE” (consulta agente 

responsável), porém foi constatado que o Rol de Responsáveis de alguns campi encontra-se 

desatualizado.  

Neste contexto, foram identificados 34 servidores. Dentre os nomes apurados, 

verificou-se que dois servidores constam no Rol de Responsáveis como conformistas 
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substitutos, no entanto, nunca executaram o procedimento de conformidade. Por esta razão, o 

questionário não foi encaminhado para eles. Dentre os demais nomes levantados, três foram 

desconsiderados pelas seguintes razões: i) servidor não trabalha mais na instituição; ii) o 

nome do servidor aparece apenas uma vez no registro da conformidade, durante o quadriênio 

analisado; iii) servidor possui atualmente um alto cargo de gestão e não exerce mais a função. 

Os servidores que participaram do teste-piloto também foram desconsiderados. 

O questionário foi elaborado como documento no Google Forms, sendo 

disponibilizado a cada potencial respondente por meio de correio eletrônico, equivalente a 27 

conformistas. Previamente foram explicados o objetivo, o modo e o prazo para 

preenchimento. Além disso, foi garantido a cada participante o sigilo nas respostas. Os 

questionários ficaram disponíveis durante o período de 19/08/2018 a 31/08/2018, sendo as 

respostas individuais e confidenciais. Estimou-se que o tempo médio necessário para 

responder ao questionário foi de dez minutos.  

 

 3.2.1.3 Mapeamento do Processo 

 

O mapeamento do processo de CRG objetiva apresentar como se dá atualmente a 

execução do procedimento, apresentando suas falhas e gargalos. A implantação do 

mapeamento de processos desenvolveu-se por etapas, conforme especificado no Quadro 9. 

 

Quadro 7 - Etapas da implantação do mapeamento de processos 

Etapas Atividades Definição 

1ª 
etapa 

Levantamento de 
dados no SIAFI 

A coleta de dados foi realizada no período de 2014 a 2017. O primeiro passo da 
pesquisa consistiu no levantamento de dados no SIAFI de todas as restrições 
referentes à CC e à CRG. Esta etapa permite verificar como se dá, atualmente, o 
procedimento de conformidade na instituição pesquisada, necessário para o 
mapeamento do processo atual de CRG. 

2ª 
etapa 

Aplicação de 
questionário de 
pesquisa 

O questionário foi disponibilizado a cada potencial respondente por meio de 
correio eletrônico. Esta etapa também permite apurar o panorama atual do 
processo de CRG na instituição pesquisada, proporcionando informações 
importantes para o mapeamento de processo. 

3ª 
etapa 

Elaboração dos 
fluxogramas 

Com base nas informações coletadas anteriormente, aliadas à observação 
participante, foi efetuado o mapeamento do processo referente à CRG por meio 
de fluxograma, com o propósito de apresentar o panorama atual na instituição 
pesquisada. 

4ª 
etapa 

Análise dos 
resultados 

A última etapa apresenta os resultados obtidos através do mapeamento do 
processo, permitindo posterior comparação do processo atual de CRG com o 
processo ideal, destacando os pontos de melhoria mais significativos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Deste modo, conforme mencionado na 3ª etapa do Quadro 02, o mapeamento do 

processo de CRG foi realizado através do fluxograma, que apresenta uma série de vantagens 

na representação das rotinas de trabalho:  

 

1. Padroniza e facilita a leitura e o entendimento das rotinas; 2. Possibilita ter uma 
visão mais abrangente das atividades; 3. Contribui no entendimento das instruções 
contidas nos atos e demais documentos que determinam a execução das rotinas, 
dentre outras vantagens (CNMP, 2013, p.66). 

 

O desenho do fluxograma seria o mapeamento propriamente dito. Os fluxogramas 

representam uma ferramenta para avaliação do processo de trabalho referente à conformidade 

e será sempre desenhado na sequência da esquerda para direita e/ou de cima para baixo, 

seguindo o passo a passo das atividades, conforme vão sendo executadas. Os símbolos 

utilizados visam evidenciar a origem, o processamento e o destino da informação e dos 

registros físicos (CNMP, 2013). Na elaboração do fluxograma, pretende-se utilizar símbolos 

diferentes, que simplificam a interpretação sobre o processo analisado.  

Neste contexto, para a construção do fluxograma do processo de CRG, foi feito o uso 

do software “Bizagi Modeler”. Trata-se de um software de uso livre, com uma simbologia 

simples, porém desenvolvida e completa, para desenhar os processos organizacionais. O 

“Bizagi Modeler” é reconhecido pela Object Management Group (OMG), organização 

internacional de padrões de tecnologia, responsável, dentre outras notações, pela Business 

Process Modeling Notation – BPMN (Notação para Mapeamento de Processos de Trabalho) 

(OMG, 2019).  

 

3.3 Resultados 

 

Buscando atender ao primeiro, segundo e terceiro objetivos específicos propostos 

nesta dissertação, que consistem em demonstrar a relevância da CC e da CRG como 

instrumentos de controle interno, levantar as evidências de deficiências na execução do 

procedimento de CRG na instituição federal de ensino, e mapear o procedimento de CRG da 

forma como é realizado atualmente, a pesquisadora verificou, através dos procedimentos 

metodológicos adotados, como se deu a execução da CRG na instituição estudada. Os 

resultados foram apresentados a seguir. 
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 3.3.1 Pesquisa Documental no SIAFI 

 

 Os resultados desta etapa da pesquisa visam demonstrar as restrições levantadas pela 

CC, comparando-as com os registros efetuados referentes à CRG. Deste modo, por meio do 

acesso ao SIAFI, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, através da transação 

“>CONCONFCON” (consulta conformidade contábil), foram preenchidos os campos “nível 

de conformidade” com o número “um” que corresponde a conformidade contábil de UG, o 

número da UG e a gestão, buscando levantar as desconformidades identificadas pelas sete 

UG’s pesquisadas.  

A Tabela 4 apresenta a consolidação destes dados, dispondo sobre as duas formas de 

CC permitidas pelo SIAFI: “sem restrição” e “com restrição” e também a opção “sem 

conformidade”, que acontece quando o registro deste procedimento não é feito na data 

estipulada pelo calendário da STN. As UG’s foram distribuídas de acordo com uma destas 

três formas de registro de conformidade, durante os anos de 2014 a 2017. 
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Tabela 4 - Registro da CC das UG’s pesquisadas, durante o período de 2014 a 2017 

Tipo de Conformidade 
2014 

J F M A M J J A S O N D 

Sem 
Conformidade 

Frequência 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

14
% 

14
% 

28
% 

14
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
%  

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Sem 
Restrição 

Frequência 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

14
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Com 
Restrição 

Frequência 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
Freq. 
Relativa (%) 

71 
% 

86
% 

71
% 

86
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Total de UG’s 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

Tipo de Conformidade 
2015 

J F M A M J J A S O N D 

Sem 
Conformidade 

Frequência 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

29 
%  

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Sem 
Restrição 

Frequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Com 
Restrição 

Frequência 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 
Freq. 
Relativa (%) 

100 
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

71
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Total de UG’s 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

Tipo de Conformidade 
2016 

J F M A M J J A S O N D 

Sem 
Conformidade 

Frequência 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Freq. 
Relativa (%) 

29 
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

14 
%  

0  
% 

14
% 

0  
% 

Sem 
Restrição 

Frequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Com 
Restrição 

Frequência 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 
Freq. 
Relativa (%) 

71 
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

86
% 

100
% 

86
% 

100
% 

Total de UG’s 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

Tipo de Conformidade 
2017 

J F M A M J J A S O N D 

Sem 
Conformidade 

Frequência 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

43 
% 

14
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

14 
% 

0  
% 

29 
% 

14
%  

14 
% 

0  
% 

0  
% 

Sem 
Restrição 

Frequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freq. 
Relativa (%) 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

0  
% 

Com 
Restrição 

Frequência 4 6 7 7 7 6 7 5 6 6 7 7 
Freq. 
Relativa (%) 

57 
% 

86
% 

100
% 

100
% 

100
% 

86 
% 

100
% 

71
% 

86
% 

86
% 

100
% 

100
% 

Total de UG’s 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados extraídos do SIAFI (2018).  
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A partir da análise da Tabela 4, verifica-se que no ano 2017 ocorreu o maior número 

de ausência de registros de conformidade. Três UG’s deixaram de efetuar o registro durante 

os meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Agosto, Setembro e Outubro, correspondente à 45% se 

comparado ao total de registros “sem conformidade” aplicados durante o quadriênio. Em 

seguida tivemos o ano de 2014, com cinco ausências de registros também por parte de três 

UG’s, por quatro meses – Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, equivalente à 25%. A falta do 

registro de conformidade pode estar atrelada à falta de pessoal nos setores de Contabilidade, 

tendo em vista que em alguns campi os contadores não possuem substitutos.  

Na ausência do titular, por fatores diversos, a UG corre o risco de ficar sem a 

validação dos dados contábeis no SIAFI e o respectivo registro da CC. Cumpre ressaltar que a 

ausência do registro da conformidade infringe a IN STN nº 06/2007, que determina e orienta 

sobre os procedimentos para registro da CC; a Portaria/STN nº 833/2011, que estabelece 

providências sobre o Manual SIAFI, neste caso em específico sobre a macrofunção 020315, 

que versa sobre a CC; e as normas de contabilidade, que determinam a validação dos registros 

contábeis com base em documentação hábil e em conformidade às normas e às técnicas 

contábeis, através do contabilista responsável. 

Em relação ao registro de CC “com restrição”, o Gráfico 1 apresenta a consolidação 

dos códigos de restrição que foram aplicados no quadriênio 2014 a 2017, por cada um dos 

contadores conformistas das UG’s que fazem parte desta pesquisa.  

 

 

Gráfico 1 - Restrições contábeis registradas pelas UG’s, durante os anos de 2014 a 2017 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados extraídos do SIAFI (2018). 

 

 Analisando-se o Anexo A, que apresenta a lista de códigos de restrição do SIAFI 

referente à CC, e comparando-o com as restrições aplicadas pela CC (Gráfico 1), nota-se que, 
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de um total de 191 restrições disponíveis no SIAFI que poderiam ter sido aplicadas, os 

conformistas aplicaram 40 tipos de restrições, equivalente a 21%.  

 Ainda com base nos dados do Gráfico 1, verifica-se que os códigos de restrição mais 

utilizados pelas sete UG’s pertencentes a esta pesquisa, são os códigos: 642 - Falta/evolução 

incompatível de depreciação do ativo imobilizado, equivalente a 100% do total de registros; 

315 - Falta ou restrição da conformidade de registro de gestão, representado por 82%; e o 

código 306 - Apropriação de despesas fora do período de competência, correspondente a 64%. 

A restrição 642 foi aplicada em todos os meses e por todas as UG’s, demonstrando 

que a instituição enfrenta um sério problema em relação à depreciação dos seus bens. Em 

relação ao código 315, a ausência do registro de restrição à CRG também é um problema 

recorrente na instituição. A apropriação das despesas fora da competência, código 306, muitas 

vezes ocorre pela demora do próprio fornecedor em encaminhar o seu documento fiscal ou 

demora do servidor ao atestar o documento devido a alguma pendência. 

Na sequência, a consulta ocorreu nos registros de CRG, também no período de 2014 

a 2017, através da transação “>CONCONFREG”, sendo preenchidos os campos UG e Gestão. 

Na consulta foi identificado apenas um código de restrição aplicado por uma das UG’s 

pertencentes à pesquisa, referente ao mês de Janeiro do ano de 2015. Ressalta-se que a CRG é 

uma conformidade diária, que deve acontecer por dia de movimentação, diferente do registro 

da CC que é mensal.  

Neste contexto, analisa-se que, dos 6.355 registros referentes aos anos de 2014 a 

2017, houve aplicação de apenas uma restrição, código 916, que é referente a utilização de 

documento não compatível com operação realizada no SIAFI. Além disso, ocorreram 373 

(6%) ausências de registro da conformidade e 5.982 (94%) dos registros “sem restrição” 

(Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 - Registro da CRG pelas UG’s, durante os anos de 2014 a 2017 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados extraídos do SIAFI (2018). 
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 Ao analisar o Anexo B, que expõe os códigos de restrição do SIAFI referente à CRG, 

e compará-lo com a restrição aplicada pelo conformista de gestão, nota-se que, de um total de 

217 restrições disponíveis no SIAFI que poderiam ter sido aplicadas, o conformista de gestão 

aplicou apenas uma, equivalente a 0,5% do total de restrições.  

Infere-se que nenhuma das UG’s pertencentes à pesquisa possui um setor específico 

de CRG, no qual o servidor desempenha especificamente esta função. Tal fato poderá ser 

comprovado com base nas respostas do questionário aplicado posteriormente. Assim, a falta 

do correto registro de conformidade pode estar atrelada, principalmente, ao acúmulo de 

atividades que o conformista de gestão necessita desempenhar. A ausência do registro da 

CRG infringe a IN STN nº 06/2007, que determina e orienta sobre os procedimentos para 

registro da CRG e a Portaria/STN nº 833/2011, que estabelece providências sobre o Manual 

SIAFI, especificamente sobre a macrofunção 020314, que aborda a CRG.  

Quando ocorre o registro de conformidade “sem restrição”, a instituição afirma que 

desenvolve de forma correta todos os seus procedimentos administrativos, totalmente livre de 

erros ou equívocos que podem ocorrer, ainda que raramente. Porém, diante do montante de 

documentos e procedimentos que necessitam ser analisados, é muito improvável que não 

tenha ocorrido mais desconformidades. Além disso, há uma relação que não é ideal. Quando 

comparamos os códigos de restrição da CC e da CRG, é possível verificar que algumas 

restrições se correlacionam (Quadro 5). Uma vez que a aplicação de restrições está respaldada 

na lei e nos documentos hábeis previamente conferidos, constata-se que a CRG deixou de 

aplicar as devidas restrições. Ou seja, a princípio, pelo menos as restrições que se 

correlacionam e que foram aplicadas pela CC, deveriam ter sido registradas pelo conformista 

de gestão. Deste modo, após análise das restrições referentes à CRG cadastradas no SIAFI 

(Anexo B), constatou-se que todas as UG’s deixaram de registrar pelo menos alguma das 

restrições apresentadas no Quadro 7, referente à CRG, conforme descrito a seguir. 
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Quadro 8 - Restrições referente à CRG que não foram aplicadas pelas UG's durante o período 
de 2014 a 2017 

Código Descrição 

011 Erro/insuficiência no campo observação – NE 

015 Erro na natureza de despesa (ND) – NE 

111 Erro/insuficiência no campo observação - NL/NS 

118 Falta de retenção de tributos e/ou contribuições – NL/NS 

901 Falta de remessa de RMA 

903 Falta de remessa do RMB 

920 Saldo contábil do almoxarifado não confere com RMA 

921 Saldo contábil bens móveis não confere com RMB 

951 Documentação não analisada 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados extraídos do SIAFI (2018). 
 

 Além desses fatores, pode-se consultar no Anexo B a existência do código de 

restrição 951 – Documentação não analisada. Em meio às diversas obrigações delegadas ao 

conformista de gestão, o mesmo deveria aplicar a restrição 951, para justificar que a 

documentação não foi conferida. Verificou-se que a maioria dos registros foi “sem restrição”, 

atestando que houve conferência e que os processos estão todos corretos, porém não existiu a 

fiscalização necessária. Conclui-se que os números da CRG colocam em dúvida a efetividade 

desse instrumento de controle interno, dado que houve aplicação de apenas uma restrição, por 

uma única UG, diante de diversos procedimentos que apresentaram erros e pendências no 

período de 2014 a 2017, o que equivale a 0,016% sobre o total de registros no quadriênio 

analisado, além de 6% de ausência de registro da conformidade.  

 

 3.3.2 Questionário de Pesquisa 

 

 O questionário foi enviado para 27 conformistas e ex-conformistas de gestão, 

titulares e substitutos. A representatividade atingiu 67% dos servidores, totalizando 18 

questionários respondidos. Os resultados e as análises são apresentados em quatro partes, que 

abordam as informações sobre o servidor e a percepção quanto ao SIAFI, à CRG e à CC. 

 

Parte I – Informações sobre o Servidor 

 

 Este bloco buscou levantar o perfil dos respondentes, a função que desempenham e 

há quanto tempo executam atividades administrativas. 
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 Dentre os respondentes do questionário, observa-se que o grau de instrução que 

predomina entre os servidores é o de Especialização/MBA, equivalente a 67%. Em seguida 

temos os servidores que possuem graduação, os que possuem doutorado e, por fim, apenas um 

servidor que possui ensino médio (Gráfico 3). Não existem respondentes classificados nos 

demais graus de instrução. 

 

 

Gráfico 3 - Grau de instrução 
 

 Em relação à área de formação, observa-se que os conformistas se dividem entre as 

mais diversas áreas, predominando as formações em Administração – 28%, equivalente a 

cinco servidores; Direito – 17% e Engenharia – 17%, correspondentes a três servidores cada 

(Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 - Área de formação 
 

 Em relação ao tempo de serviço público federal dos servidores conformistas, estes 

variam entre um e acima de 10 anos, com predominância de 78% dos servidores com mais de 

cinco anos de atuação (Gráfico 5). 

 



70 
 

 

 

Gráfico 5 - Tempo de serviço público federal 
 

 Quanto ao cargo dos servidores que atuam como conformistas, estes são bastante 

diversos: nove são assistentes em administração, quatro são auxiliares em administração, dois 

são docentes, um assistente de aluno, um técnico em agropecuária e um técnico em tecnologia 

da informação (Gráfico 6). Observa-se que servidores de áreas distintas se comprometem a 

desempenhar a função, mesmo sem ter conhecimento técnico para tal fim. Além disso, não 

existe nenhum administrador, contador ou técnico em contabilidade desempenhando a função. 

 

 

Gráfico 6 - Cargo que ocupa 
 

 Em relação ao exercício de função de coordenação ou de cargo de direção, observa-

se, na Tabela 5, que a maioria dos conformistas exerce essas funções como titular ou 

substituto, totalizando 78%, ou seja, 14 servidores. Essas funções de coordenação ou de 

direção são referentes a outras atividades desempenhadas (não se referem à CRG) e exigem 

maior dedicação do servidor na função. Logo, infere-se que a função de conformista é uma 

obrigação secundária. 

 Sobre ser o gestor financeiro ou ordenador de despesa da UG, apenas um servidor 

exerce cada uma dessas funções quando necessita substituir o titular. Nestes casos, a 

instituição deve ficar atenta à obrigatoriedade da segregação de função, exceto no caso do 

ordenador de despesa, que pode atuar como conformista quando a instituição necessitar. 
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Tabela 5 - Informações sobre os conformistas de gestão 

  Atualmente exerce 
alguma função de 
coordenação ou 
direção? 

 
É o Gestor 

Financeiro da UG? 

 
É o Ordenador de 
Despesas da UG? 

Sim 
Frequência 12 0 0 
Frequência 
Relativa 

67% 0% 0% 

Não 
Frequência 4 17 17 
Frequência 
Relativa 

22% 94% 94% 

Eventualmente, em 
substituição legal 

Frequência 2 1 1 
Frequência 
Relativa 

11% 6% 6% 

Totais  18 18 18 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Parte II – Percepção do Servidor quanto ao SIAFI 

 

O registro da CRG é executado no SIAFI, logo esta seção tem o propósito de 

levantar qual é a percepção do servidor em relação ao sistema. 

Os dados do Gráfico 7 demonstram que a maioria dos conformistas faz utilização do 

SIAFI há menos de cinco anos, correspondente a aproximadamente 78%, o que demonstra 

pouca experiência na utilização do sistema. Dentre os restantes, três utilizam o SIAFI entre 

cinco e 10 anos e somente um servidor utiliza o sistema há mais de 10 anos.  

 

Gráfico 7 - Tempo de utilização do SIAFI 
 

 Metade dos respondentes considera o SIAFI de fácil utilização, enquanto os 50% 

restantes consideram o sistema complexo. 

Um fato preocupante diz respeito aos lançamentos e demais registros executados no 

SIAFI pelo conformista, além de realizar o procedimento de conformidade de gestão. Tal fato 

demostra o descumprimento da IN STN nº 06/2007, que determina que o conformista não 
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pode exercer a função de emitir documentos. Dentre os respondentes, sete conformistas, 

equivalente a 39%, afirmaram que utilizam os SIAFI para outros fins, realizando registros nas 

diversas áreas, como Orçamentária, Financeira e Contratos. Os demais, equivalente a 61% 

não fazem lançamentos no SIAFI que sejam conflitantes com a CRG. 

Em relação à utilização do Manual SIAFI, dois servidores o utilizam frequentemente 

como fonte de consulta, oito informaram que raramente o utilizam e os demais alegaram que 

desconhecem ou não utilizam o manual, conforme disposto no Gráfico 8. Tal fato demonstra a 

falta de conhecimento de uma parcela da legislação por parte dos conformistas, tendo em vista 

que a macrofunção 020314, que estabelece normas para o procedimento CRG, está disponível 

no Manual SIAFI. 

 

 

Gráfico 8 - Utilização do Manual SIAFI 
   

Parte III – Percepção do Servidor quanto à Conformidade de Registro de Gestão 

 

 Este bloco buscou apresentar qual é percepção do servidor em relação à CRG, a fim 

de verificar como se dá o procedimento de conformidade na instituição pesquisada. 

 Inicialmente, verificou-se que 50% dos conformistas executam a função há menos de 

dois anos. Tal fato demonstra que muitos ainda são inexperientes na execução deste encargo. 

Em contrapartida, 28%, equivalente a cinco servidores, desempenham a função entre dois e 

quatro anos e o restante, 22%, há mais de cinco e menos de 10 anos, podendo, neste caso, ter 

adquirido um pouco mais de conhecimento para realizar o procedimento, conforme exposto 

no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Tempo na função de CRG 
  

 Por conseguinte, 17 servidores respondentes, equivalente a 94%, informaram que a 

atividade de conformista não é a principal função que desempenham. Neste contexto, o 

acúmulo de funções pode prejudicar a conferência de toda a documentação, em razão da falta 

de tempo, e até mesmo afetar o princípio da segregação de função. Dentre as demais funções 

desempenhadas pelos respondentes, foram apontadas as seguintes: Coordenação de 

almoxarifado e patrimônio, Coordenação de Compras e Contratos, Pregoeiro, Lançamento de 

contratos, Gerência de Licitações e Contratos, Gabinete etc., além de outras atividades que 

envolvem lançamentos no SIAFI. Apenas um conformista informou que o registro da CRG é 

a principal função que desempenha na instituição. 

 Complementando as informações apresentadas, três servidores, correspondente a 

17%, informaram que em seu campus existe um setor específico de CRG. No entanto, esta 

informação pode ser considerada contraditória ao verificarmos que, para 94% dos servidores, 

a CRG não é principal função que executam. Os respondentes acumulam outras atribuições, 

algumas, inclusive, conflitantes com a função de conformista.  

Quando perguntados se já participaram de curso de capacitação sobre a CRG, todos 

os respondentes informaram que nunca foram capacitados para o desempenho da função. Os 

servidores alegaram que aprenderam a fazer o registro através de orientação da chefia 

imediata, do diretor de administração e planejamento ou de outro servidor conformista. Trata-

se de um fato bastante preocupante, uma vez que servidores não capacitados podem repassar 

informações equivocadas, prejudicando o correto desenvolvimento da função. 

 Destaca-se ainda o desconhecimento da legislação por parte de seis servidores 

(33%), além do conhecimento apenas parcial de 50% dos respondentes. Apenas três 

respondentes (17%) possuem conhecimento sobre os normativos que abordam a CRG, 

conforme disposto no Gráfico 10.  
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Gráfico 10 - Conhecimento da legislação 

 

Alguns respondentes (11%) reconheceram não desempenhar o procedimento de 

conformidade de acordo com a legislação e 33% informaram que executam parcialmente 

dentro dos padrões legais, conforme respostas apresentadas no questionário: “Na verdade, 

não sei por desconhecer a legislação. Realizava de acordo com a orientação recebida” 

(Respondente 14). “Não sei se estou de acordo com a legislação, pois não sabia que existia 

uma legislação a respeito” (Respondente 17). “Desconhecia completamente a legislação” 

(Respondente 19). A maioria (56%) acredita que o procedimento está sendo realizado 

conforme a lei, o que pode ser verificado no Gráfico 11. No entanto, de acordo com o gráfico 

anterior, apenas três servidores informaram conhecer a legislação sobre a CRG. Outros 

respondentes argumentaram também a falta de tempo hábil para todas as verificações e que 

realizam o procedimento dentro dos prazos. No entanto, não basta cumprir o prazo sem 

executar o encargo de forma correta. 

 

 

Gráfico 11 - Procedimento realizado conforme a Lei 
 

Ademais, cerca de 40% dos respondentes não sabem sequer onde ficam arquivados 

os documentos físicos que dão assistência ao registro da CRG e 44% informaram que não têm 

acesso a esses documentos físicos. Acontece que o procedimento de CRG consiste justamente 

na verificação dos documentos, disponíveis em meio físico ou eletrônico, com os dados 
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lançados no SIAFI, sendo por isso classificada como uma conformidade diária e documental. 

Na instituição pesquisada, o arquivo da documentação comprobatória acontece ainda por 

meio de processos físicos. 

Sobre a conferência dos dados registrados no SIAFI com os documentos físicos, 

apenas seis servidores alegam executar esse processo, conforme Gráfico 12. Porém, o 

procedimento de CRG não se vale de amostragem, como acontece em uma auditoria. Este 

instrumento exige a conferência de todos os registros no SIAFI, bem como dos documentos 

hábeis que comprovam essa movimentação. Logo, a maior parte dos servidores, equivalente a 

66%, não executa o procedimento da maneira correta. 

 

 

Gráfico 12 - Conferência SIAFI versus Documentos físicos 
 

 Quando perguntados por que não fazem a devida conferência, os respondentes 

apresentaram justificativas, como por exemplo: “Sem tempo hábil para todas as verificações” 

(Respondente 8). “Não tenho conhecimento a respeito disso. Não fui informado sobre essa 

necessidade” (Respondente 17). “Porque nenhum servidor do setor financeiro, nunca me 

passou nenhum documento físico para que eu conferisse” (Respondente 19). 

 Em relação às restrições, apenas quatro (22%) afirmam conhecer a lista de restrições 

disponível no SIAFI, sete (39%) conhecem parcialmente e o restante, 39%, também 

equivalente a sete conformistas, desconhecem as restrições referentes à CRG.  As restrições 

são códigos aplicados pelo conformista quando for encontrado algum erro ou irregularidade, 

no SIAFI ou na documentação suporte. 



76 
 

 

 

Gráfico 13 - Conhecimento das restrições 
 

 Sobre ter aplicado alguma restrição no momento do registro da CRG, o Gráfico 14 

demonstra que apenas um servidor afirma já ter encontrado desconformidades, dois não se 

lembram e os demais, equivalente a 83%, nunca aplicaram restrições. No entanto, a pesquisa 

documental permitiu apurar diversas restrições que deveriam ter sido aplicadas pelos 

conformistas no período de 2014 a 2017, porém não foram registradas. 

 

 

Gráfico 14 - Aplicação de restrição 
 

Sobre o motivo de não haver aplicação de restrição, a maioria (57%) acredita que os 

dados que envolvem a CRG estão todos corretos. No entanto, 14% afirmam não ter tempo 

para analisar os documentos, 21% desconhecem ou conhecem a legislação parcialmente, 

enquanto um respondente acredita que a competência para o registro da restrição deve ser 

destinada a um servidor habilitado e capacitado para tal fim.  
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Gráfico 15 - Motivos para não aplicação de restrição 
 

 Quando a conformidade de gestão é registrada “com restrição”, este status pode ser 

alterado, até o fechamento do mês, para “sem restrição”, caso a inconformidade tenha sido 

corrigida. No entanto, 94% dos respondentes afirmam que nunca alteraram o status da 

conformidade e um respondente (6%) não lembra se precisou fazer esta alteração. Isso 

pressupõe que realmente não está existindo a conferência prévia da documentação. 

Sobre as capacitações, todos os respondentes concordam (72%) ou concordam 

parcialmente (28%) que a ausência de cursos de capacitações periódicos prejudica a execução 

do procedimento de CRG. De fato, a capacitação contribui para o desempenho profissional do 

servidor e para a execução de forma satisfatória de suas atribuições. 

 Para finalizar o bloco que trata da percepção do servidor sobre a CRG, foi 

perguntando aos conformistas se eles consideram que a CRG pode ser considerada um 

importante instrumento para transparência das finanças públicas. Constata-se que 83% 

concordam e 17% concordam parcialmente que a CRG é importante para a transparência. 

Verificou-se ainda que 72% consideram que a CRG é também um instrumento contra fraudes 

no serviço público e 28% concordam parcialmente com esta questão.  

 

Parte IV – Percepção do Servidor quanto à Conformidade Contábil 

 

Tendo em vista que a CRG serve de subsídio para a CC, podendo ser inclusive objeto 

de restrição desta, o questionário buscou analisar também a percepção do conformista de 

CRG sobre a CC. 

Em relação à CC, apenas 11% dos conformistas de gestão têm conhecimento da 

existência deste registro, 45% conhecem parcialmente e o restante, 44%, não tem 

conhecimento sobre a CC, conforme Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Conhecimento sobre a CC 
 

 A maioria dos respondentes, equivalente a 61%, tem conhecimento que a CRG serve 

de subsídio para a CC, enquanto os sete servidores restantes (39%) desconhecem essa função. 

Apesar da maioria dos respondentes ter esse conhecimento, não existe uma interação 

satisfatória entre os setores de CRG e CC, conforme apontaram 44% dos respondentes, 

demonstrado no Gráfico 17.  

 

 

Gráfico 17 - Interação satisfatória entre os setores de CRG e CC 
 

 Finalizando o questionário, alguns respondentes deixaram algumas sugestões, 

reconhecendo, inclusive, a importância do procedimento de CRG, conforme apresentado: 

“Acho importante que o servidor que seja responsável pela conformidade, tenha 

conhecimento tanto técnico quanto capacitado e que tenha amparo dos documentos para 

subsidiar sua decisão. Que seja um servidor ligado a um setor de fácil acesso” (Respondente 

7). “Acho que a reitoria deveria proporcionar um treinamento para todos os servidores 

responsáveis pela conformidade de registro de gestão, para que estes tenham mais confiança 

em executar essa ação que é tão importante” (Respondente 16). 
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3.3.3 Análise Comparativa: Dados SIAFI versus Questionário 

  

 Para efetuar a análise comparativa entre os dados registrados no SIAFI em relação à 

CRG e os resultados do questionário de pesquisa, que apresenta a percepção dos responsáveis 

pela conformidade, elaborou-se o Quadro 8. 

 

Quadro 9 - Análise comparativa entre dados registrados no SIAFI e o resultado do 
questionário de pesquisa referente à CRG 

 Levantamento de dados SIAFI Resultado Questionário 

A CRG é a 
principal 
atividade 
desempenhada 
pelo servidor 

Os dados indicam que provavelmente o 
conformista desempenha outra função, 
tendo em vista que desconformidades 
ocorreram no período de 2014 a 2017 e 
as devidas restrições não foram 
aplicadas. Infere-se que não houve tempo 
para conferência da documentação. 

94% dos respondentes afirmaram que a 
atividade de conformista não é a principal 
função desempenhada. Deste modo, muitos 
não possuem tempo hábil para conferência da 
documentação. 

Setor específico 
de CRG 

Pressupõe-se que não existe um setor 
específico de CRG nos campi, tendo em 
vista que o procedimento não está sendo 
desenvolvido conforme determina a 
legislação. 

Apenas três respondentes indicaram que em 
seu campus existe um setor específico de 
CRG, porém, embora possua um setor 
específico, a CRG não é a única função 
desempenhada. 

Treinamentos e 
Capacitações 

Os dados apurados de fato indicam que 
os servidores não foram capacitados para 
tal fim, uma vez que não desempenham o 
procedimento de forma satisfatória. 

Todos os respondentes afirmaram que não 
participaram de nenhum curso de capacitação 
e maioria afirma que aprendeu a fazer o 
registro através de informações repassadas 
pela chefia imediata ou outro servidor 
conformista. 

Legislação 

Os servidores preocupam-se em cumprir 
os prazos estabelecidos para o registro da 
CRG, porém não fazem a análise 
documental por desconhecimento desta 
obrigação.  

83% desconhecem ou conhecem parcialmente 
a legislação. 

Análise dos 
documentos 
físicos 

Constata-se que a análise dos 
documentos físicos não acontece ou não 
é realizada satisfatoriamente. 

Cerca de 40% dos respondentes não tem 
conhecimento de onde ficam arquivados os 
documentos físicos que dão assistência ao 
registro da CRG e também não possuem 
acesso a estes documentos. 

Restrições 
Durante o quadriênio analisado, de 2014 
a 2017, apenas uma restrição foi 
aplicada, no mês de janeiro/2015. 

Apenas um respondente afirmou ter aplicado 
restrição. Alguns respondentes alegam que 
não possuem tempo para analisar a 
documentação enquanto outros acreditam não 
haver necessidade de aplicação de restrição, 
porque todos os dados estão corretos. 

Instrumento de 
transparência e 
contra fraudes 
nos gastos 
públicos 

A CRG não está sendo utilizada como 
um instrumento de controle e 
transparência na instituição pesquisada, 
tendo em vista que o procedimento não é 
desenvolvido de forma adequada. 

A maioria dos respondentes concorda que a 
CRG pode ser classificada como um 
instrumento de controle, a favor da 
transparência e contra fraudes no setor 
público, no entanto, o procedimento precisa 
ser realizado corretamente. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2018) 
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O confronto entre as informações constantes no quadro indica uma congruência entre 

os dados coletados no SIAFI e as respostas ao questionário de muitos conformistas, que 

alegam ser necessários treinamentos e capacitações para o desenvolvimento correto do 

procedimento, além da necessidade de indicação de servidores com conhecimento técnico 

para o desenvolvimento da função. Evidencia-se, portanto, que de fato a instituição enfrenta 

um problema em suas rotinas administrativas, no que se refere à conformidade de gestão. 

Neste cenário, a seguir é apresentado o processo atual de CRG. 

  

 3.3.4 Processo Atual de CRG  

 

 Os resultados obtidos através da pesquisa documental e da aplicação do questionário 

de pesquisa, aliados à observação participante, permitiram verificar como se dá o processo de 

conformidade atualmente. Os responsáveis pelo processo de CRG são os conformistas de 

gestão de cada uma das UG’s pertencentes à instituição pesquisada. No processo atual, as 

entradas correspondem a todas as operações realizadas no SIAFI que envolvem a execução 

orçamentária, financeira a patrimonial. As saídas correspondem ao registro da conformidade, 

que será “sem restrição” ou “com restrição”. 

O desempenho correto do procedimento de CRG contribui para que a instituição 

alcance seus objetivos e atenda às determinações legais. Contudo, a falta de interação entre os 

setores, que não encaminham os documentos, em meio físico ou eletrônico, para verificação, 

aliada à ausência de capacitação e à falta de conhecimento técnico dos servidores sobre o 

assunto faz com que a CRG não seja executada de maneira satisfatória. A CRG visa 

identificar possíveis erros e indícios de fraudes. Logo, devido ao fato do conformista não estar 

efetuando o procedimento de forma correta (analisando toda documentação), diversos 

equívocos podem estar ocorrendo na instituição, sendo este o principal risco ao qual a 

instituição está exposta.  

Inicialmente, verificou-se que, em algumas UG's pertencentes à instituição 

pesquisada, são designados para o desenvolvimento da função de conformista, servidores sem 

conhecimento técnico dos assuntos que envolvem o registro da conformidade. Além disso, os 

conformistas que não foram capacitados para desempenho da função executam o processo 

sem ter o devido conhecimento da legislação vigente e sem ter consciência sobre como o 

procedimento deve, de fato, ser concretizado. 

Observa-se ainda que o registro da conformidade não é a principal função 

desempenhada pelos conformistas, que executam também outras atividades. Por isto, na 
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maioria das vezes, o servidor não tem tempo hábil para conferir toda a documentação, 

agravado pela falta de conhecimento técnico e pela ausência de capacitações.  

Ademais, nota-se que muitos conformistas não têm acesso aos documentos 

comprobatórios, essenciais para o cumprimento correto da CRG. Os setores de orçamento e 

finanças não encaminham os processos para conferência pelo setor de CRG e os setores de 

almoxarifado/patrimônio também não encaminham os relatórios RMA e RMB para análise. 

Frente a este cenário, a maior parte dos servidores faz o registro da conformidade 

"sem restrição", sem sequer ter conferido os dados no SIAFI e os documentos 

comprobatórios, desrespeitando a função precípua da CRG. Neste contexto, a análise do 

processo atual de CRG permite aferir que existe um descumprimento das exigências legais. A 

forma como o registro da conformidade vem sendo realizado atualmente, poderá trazer 

penalidades tanto para a instituição quanto para o servidor conformista, ficando a instituição 

exposta a mais este risco. 

Tendo em vista os fatores listados anteriormente, que demonstram os gargalos na 

execução do procedimento de CRG e como a instituição realiza o procedimento atualmente, 

foi elaborada a Figura 4, que representa o fluxograma do processo atual de CRG.  

 

Figura 4 - Fluxograma do processo atual de CRG 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

As informações apresentadas demonstram como se dá o procedimento atualmente. 

Por meio da Figura 4, observa-se que havendo ou não conferência da documentação por parte 
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dos conformistas, a CRG é registrada “sem restrição”, mesmo quando existem 

desconformidades. Os dados levantados no SIAFI comprovam esta afirmação.  

O registro da conformidade sem a prévia conferência da documentação pode 

acarretar em consequências graves para os conformistas de gestão, caso a auditoria ou os 

órgãos de controle detectem algum tipo de fraude com recursos públicos ou mesmo 

verifiquem o descumprimento da legislação. 

Diante do exposto, ressalta-se a importância dos servidores conformistas terem 

conhecimento da legislação e das rotinas corretas sobre a CRG, para se evitar punições pelo 

mau desempenho da função, como aconteceu em 2011, quando o TCU, por meio do Acórdão 

984/2011, publicado no Diário Oficial da União de 28/04/2011, penalizou servidores públicos 

de um determinado órgão, dentre esses, o responsável pelo registro de conformidade de gestão 

(TCU, 2011), suspendo os seus bens e determinando ressarcimento ao erário. 

 

... cautelarmente a indisponibilidade, pelo período de 1 (um) ano, dos bens dos 
servidores lotados no Departamento-Geral do Pessoal do Ministério do Exército e da 
empresa arrolados no subitem 1.1. retro, devendo a medida alcançar tantos bens 
quantos bastantes para garantir o ressarcimento do débito pertinente à tomada de 
contas especial determinada no subitem anterior, em valores atualizados até a data 
da presente deliberação, considerando, como termo inicial para contagem do prazo 
ora fixado, a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de 
registro dos bens (TCU, 2011, p.1). 

 

Nesta conjuntura, buscou-se identificar uma instituição que seja referência na 

realização do procedimento de CRG, a fim de levantar informações que possam contribuir 

para o desenvolvimento satisfatório deste procedimento na instituição pesquisada. 

 

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Esta seção tem o propósito de demonstrar as etapas realizadas para construção da 

proposta de solução. A primeira etapa compreende um estudo de caso com uma instituição 

que é referência no procedimento de CRG. Esta informação contribuiu para a definição do 

processo ideal de CRG, conforme detalhado nos procedimentos metodológicos apresentados a 

seguir. Ao final do capítulo, temos as recomendações para solução do problema e o plano de 

ação para implementação do artefato.  
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4.1 Procedimentos Metodológicos para Elaboração da Proposta de Solução 

 

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração da proposta de 

solução, este trabalho faz uso do método de estudo de caso, o qual se propõe a investigar uma 

instituição que seja referência no registro da conformidade de gestão. “Um estudo de caso é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001, p.32). 

A coleta de dados se deu através de entrevista com o servidor conformista 

responsável pelo registro, a fim de buscar informações que possam contribuir para elaboração 

do processo gerencial e para o desempenho satisfatório da CRG na instituição pesquisada. A 

entrevista é um dos mais básicos instrumentos de coleta de dados e também uma importante 

técnica utilizada em quase todos os tipos de pesquisas relacionadas às ciências sociais 

(LÜDKE, 1986), 

De posse desta informação e considerando também o aprendizado adquirido através 

da pesquisa bibliográfica, foi elaborado o processo ideal de CRG, representado por um 

artefato. O artefato é uma linguagem utilizada pela metodologia design science. Nesta 

pesquisa, assume-se que o artefato seja um manual de procedimentos. A metodologia prevê 

ainda a validação do artefato proposto, buscando avaliar a sua utilidade e relevância. A 

validação do artefato também aconteceu através da utilização da técnica da entrevista e foi 

realizada com um gestor da instituição pesquisada. 

O design science representa um relevante processo que busca projetar e avaliar 

artefatos que se destinam a resolver problemas identificados em uma organização (HEVNER 

et al., 2004). A produção do artefato resulta ou gera conhecimento científico que contribui 

para a eficácia e eficiência dos processos da organização (BAX, 2013). Logo, o método 

pretende diminuir o distanciamento existente entre a teoria e a prática, através da proposição 

de um artefato que oriente os servidores a executar adequadamente o processo de CRG. 

 

4.1.1 Estudo de Caso e Entrevista com a Instituição de Referência 

 

 Para escolha da instituição de referência no procedimento de CRG, foi realizada uma 

consulta no SIAFI. No entanto, a fim de verificar qual instituição está desenvolvendo o 

procedimento de forma satisfatória, é necessário conhecer o código da “UG” e “Gestão” da 

instituição. Deste modo, através de consulta no Portal da Transparência e no site do Tesouro 
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Nacional foram sendo pesquisados os códigos da UG, para que, no SIAFI, pudessem ser 

identificadas aquelas que executam o procedimento de CRG de forma regular, com a 

aplicação de restrições quando necessário. A princípio, foram consideradas como referência 

as instituições com regularidade na execução do procedimento. No entanto, o fato de haver 

restrições aplicadas não indica que a instituição está sendo correta no procedimento. Por isso, 

a entrevista foi realizada, a fim de captar mais informações sobre como se dá a realização da 

CRG no órgão. 

A procura pela instituição parâmetro foi sendo realizada de forma aleatória até que 

foi possível identificar duas instituições. Apenas uma das instituições deu retorno aos contatos 

da pesquisadora. Deste modo, a instituição foi escolhida intencionalmente, de maneira não 

probabilística, de acordo com os interesses e a conveniência da pesquisa (MARCONI E 

LAKATOS, 2003).  

A entrevista semiestruturada se desenrola a partir de um esquema básico, porém ele 

não necessita ser rigorosamente aplicado, permitindo que o pesquisador faça as adaptações 

que julgar conveniente durante a entrevista (LÜDKE, 1986). Logo, este trabalho usufruiu 

desta técnica, iniciando a entrevista com um roteiro, mas que não impediu a formulação de 

outras perguntas durante o diálogo. 

A entrevista foi realizada individualmente, face a face, pela própria pesquisadora. O 

roteiro foi baseado nas instruções de Alencar (1999), considerando o problema de pesquisa, o 

objetivo do estudo, o referencial teórico e a análise de documentos. 

 

A finalidade do roteiro é orientar o pesquisador, evitando que tópicos relevantes 
deixem de ser abordados. O momento e o modo como os tópicos são transformados 
em questões decorrerão do desenrolar da entrevista. Não há nenhuma restrição ao 
aprofundamento dos tópicos por meio de questões que emergem durante a conversa 
entre o pesquisador e o entrevistado. Aliás, o desdobramento de questões é 
fundamental neste método por permitir descobertas e a compreensão de um 
fenômeno partindo de novas interpretações fornecidas pelo entrevistado 
(ALENCAR, 1999, p. 105-106). 

 

A entrevista ocorreu no dia 03/09/2018, durante, aproximadamente, uma hora e 30 

minutos. Após orientações, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), deixando o entrevistado ciente dos objetivos da pesquisa e livre para participar ou 

não da entrevista. O conteúdo da entrevista foi registrado através de gravação direta, com 

prévia autorização do entrevistado, para posterior transcrição e análise das respostas obtidas. 

Houve também anotações durante a entrevista. A gravação direta “tem a vantagem de 

registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar 
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toda a sua atenção ao entrevistado”. No entanto, a gravação pode constranger o entrevistador 

e demandar muitas horas para sua transcrição. O registro através de notas durante a entrevista 

pode apressurar o trabalho do entrevistador, uma vez que “representam um trabalho inicial de 

seleção e interpretação das informações obtidas” (LÜDKE, 1986, p. 37). O roteiro de 

entrevista encontra-se disponível no Apêndice B. 

Assim, o instrumento buscou captar as informações necessárias por meio de 

percepções, expectativas e sugestões do conformista de gestão da instituição de referência, 

quanto às competências necessárias para o efetivo cumprimento da legislação e alcance da 

eficiência e eficácia em suas atividades administrativas. A análise do estudo de caso permite 

extrair conclusões sugestivas. A experiência entre organizações possibilita identificar como os 

problemas são reconhecidos e solucionados. Os estudos relacionados a organizações 

correspondem a uma função de busca da verdade, que reúne, analisa, interpreta e relata 

informações de modo que as decisões administrativas se tornem mais eficazes (HAIR JR. et 

al., 2005). 

 

4.1.2 O Método Design Science 

 

A abordagem design science tem a finalidade de desenvolver conhecimento que 

possa ser usado por profissionais em suas áreas de atuação para solução de problemas 

específicos (VAN AKEN, 2005; VAN AKEN, ROMME, 2009). É justamente neste contexto 

que se fundamenta esta pesquisa, uma vez seu objetivo principal é propor um artefato que 

contribua para a correta execução da CRG na instituição pesquisada. Assim, a essência da 

abordagem design science está na construção e na aplicação de artefatos (WASTELL; 

SAUER; SCHMEINK, 2009). 

Ademais, a importância da utilização dessa abordagem está na possibilidade do 

método design science diminuir a lacuna existente entre a teoria e a prática, tendo em vista 

que esta ferramenta é direcionada para a solução de problemas organizacionais (JOAN; VAN 

AKEN, 2004). 

Segundo Hevner et al. (2004), o Design Science Research (DSR) é o método de 

pesquisa fundamentado no design science, que ampara a elaboração do artefato. Os autores 

propuseram sete diretrizes fundamentais que compreendem o desenvolvimento de artefato:  

1) produção de um artefato válido; 

2) o artefato deve estar associado a problemas relevantes; 

3) a utilidade, qualidade e eficácia de um artefato devem ser demonstradas; 
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4) deve haver contribuições significativas para área de aplicação do artefato; 

5) o método empregado na construção e validação do artefato devem ser rigorosos; 

6) o emprego de recursos para alcance dos fins deve respeitar às leis do ambiente pertinente 

ao problema; 

7) os resultados da pesquisa devem ser divulgados ao público pertinente ao artefato, não 

restrito a mídias científicas. 

Tomando como base os sete passos preconizados Hevner et al. (2004) e visando 

garantir a validade e confiabilidade desta pesquisa, o Quadro 10 busca justificar a utilização 

da abordagem DSR. 

 

Quadro 10 - Apresentação das diretrizes fundamentais para o desenvolvimento do processo 
gerencial 

Diretrizes propostas  Diretrizes apresentadas na pesquisa 

1. Produção de um 
Artefato válido 

O artefato consistirá em um processo gerencial, desenvolvido com o propósito de 
assessorar a instituição pesquisada na execução dos procedimentos de CRG de 
forma satisfatória. 

2. Relevância do 
problema 

A CRG é um procedimento instituído por lei, que deve ser executado de forma 
eficaz pelos servidores da instituição pesquisada, prevenindo penalidades futuras 
aplicadas pelos órgãos de controle. 

3. Avaliação da utilidade, 
qualidade e eficácia do 
Artefato 

O artefato passará pelo processo de validação, para avaliar a sua utilidade, 
qualidade e eficácia, e posteriormente será disponibilizado a todos os conformistas 
de gestão da instituição. 

4. Contribuição da 
pesquisa 

Além de servir de suporte para a instituição pesquisada, o artefato proposto pode 
auxiliar os conformistas de outras instituições que também executam a CRG. 

5. Rigor da pesquisa 
A pesquisa será executada e o artefato desenvolvido com base na percepção de 
diversos autores, na legislação vigente e nos principais manuais de referência sobre 
CRG, viabilizando a implantação de melhorias no desenvolvimento do processo.  

6. Meios para alcançar os 
fins desejados 

O artefato deverá ser validado pelos envolvidos no processo, com o propósito de 
atender às necessidades de melhorias no procedimento de CRG na instituição 
pesquisada. 

7. Divulgação da 
Pesquisa 

O artefato será disponibilizado a todos os campi da instituição, visando auxiliar os 
atuais e futuros conformistas de gestão. Além disso, o artefato poderá ser 
divulgado a todas as instituições que também necessitam desenvolver o processo 
de CRG de forma satisfatória. Por fim, o artefato poderá contribuir também os 
futuros pesquisadores sobre o assunto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Sob esta perspectiva, atendendo às diretrizes fundamentais, o processo gerencial 

deve passar pela etapa de validação, que aconteceu com base no método de validação analítica 

proposto por Hevner et al. (2004). 
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A validação analítica visa examinar a estrutura do artefato quanto à sua 

complexidade e outras qualidades estáticas e dinâmicas (HEVNER et al., 2004). Deste modo, 

a validação ocorreu junto a um especialista sobre os assuntos que envolvem a CRG, por 

considerar que seus conhecimentos técnicos podem contribuir para aprovação, sugestão e 

melhorias do processo gerencial proposto. 

 

4.1.3 Entrevista com Gestor para Validação do Artefato 

 

A validação do artefato ocorreu junto a um profissional que atua como gestor do 

setor de contabilidade da instituição pesquisada. A escolha deste profissional para avaliar o 

artefato desenvolvido se deu em razão dos seus conhecimentos técnicos sobre os assuntos que 

abrangem a CRG, ou seja, os procedimentos de execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, podendo ser considerado um especialista sobre o assunto. 

Para levantamento das informações necessárias para validação do artefato, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada, conforme roteiro disponível no Apêndice C. Após 

orientações, foi assinado o TCLE, deixando o entrevistado ciente dos objetivos da pesquisa e 

livre para participar ou não da entrevista. O conteúdo da entrevista foi registrado através de 

gravação direta, com prévia autorização do entrevistado, para posterior transcrição e análise 

das respostas obtidas. Houve também anotações durante a entrevista.  

A priori, foi validado junto com o especialista, o processo atual da CRG disponível 

no capítulo 3 (Diagnóstico do problema). O objetivo desta etapa foi verificar se o entrevistado 

concorda com o mapeamento do processo atual, para posteriormente certificar se a solução 

apresentada para o problema pode de fato contribuir para mitigar os riscos aos quais a 

instituição está exposta. 

Em seguida, foi validado o artefato em si. O artefato foi enviado com cinco dias de 

antecedência para o profissional entrevistado, para que o mesmo pudesse ter conhecimento do 

processo gerencial e tivesse tempo de identificar os pontos de melhoria. A entrevista ocorreu 

no dia 24 de abril de 2019, durante, aproximadamente, 3 horas.  

 

4.2 Resultados 

 

Os resultados apresentados nesta seção têm o propósito de atender ao quarto e quinto 

objetivos dispostos nesta pesquisa, que estabelecem a elaboração de um processo gerencial, 

para auxiliar no desempenho adequado do procedimento de CRG na instituição pesquisada, e 
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a validação deste artefato junto a um gestor da instituição. Através dos procedimentos 

metodológicos adotados, verificou como se dá a execução da CRG na instituição de 

referência. Os resultados provenientes do estudo de caso, somados à pesquisa bibliográfica, 

permitiram formular o fluxograma do processo ideal de CRG. 

Com base nestas informações, elaborou-se o processo gerencial, que passou pelo 

processo de validação para maior confiabilidade do produto apresentado. 

  

 4.2.1 Estudo de Caso e Entrevista 

 

A fim de coletar informações importantes para o desenvolvimento adequado da 

CRG, a pesquisadora selecionou através de pesquisa no Portal da Transparência, no site do 

Tesouro Nacional e no SIAFI, uma instituição que pôde servir de referência na execução da 

CRG, auxiliando no desenvolvimento desta pesquisa. O órgão selecionado é também uma 

instituição federal de ensino, localizada na mesma mesorregião da instituição foco deste 

estudo. Logo, ambas possuem características similares, o que fundamenta ainda mais a sua 

importância como modelo. Porém, a instituição de referência é bem mais antiga, possui um 

quadro maior de servidores, o que pode justificar a sua experiência no procedimento de CRG. 

A instituição de referência foi criada na década de 60 e desde então vem expandindo 

e ampliando sua oferta de cursos. Destaca-se o período de 2007 a 2014, no qual a entidade 

vivenciou um longo e volumoso processo de expansão, com um expressivo aumento no 

número de alunos, passando de 2.140 vagas no início de 2008 para 4.496 vagas de ingresso 

anuais em 2014. Além disso, ressalta-se uma apreciável renovação do seu quadro de 

servidores, com um aumento no número de professores próximo a 50% e de técnico-

administrativos acima de 30%. No momento conta com um montante de 3.590 servidores 

ativos, dentre eles 1.585 técnico-administrativos em educação. O restante corresponde a 1.735 

docentes e 270 médicos residentes. 

Atualmente, a instituição configura-se como um importante polo científico e cultural 

de uma região de mais de três milhões de habitantes e está classificada entre as melhores 

universidades da América Latina, com reconhecimento nacional e internacional. A entidade 

oferece 64 cursos de graduação, 71 cursos de especialização, 36 de mestrado e 17 de 

doutorado, 30 programas de residência médica, 26 programas de residência multiprofissional, 

além de cursos de educação básica. Além dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos 

na modalidade presencial, a instituição desenvolve o programa de Educação a Distância, 

visando à universalização e democratização do acesso ao conhecimento. São oferecidos nove 
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cursos de graduação e nove cursos de pós-graduação lato sensu, além de cursos gratuitos de 

especialização através de políticas educacionais e sociais e o curso stricto sensu de mestrado 

profissionalizante. 

A reitoria é o órgão executivo que coordena e supervisiona todas as atividades, 

composta pelo reitor, vice-reitor, chefia de gabinete, secretarias e assessorias. A instituição 

conta também com oito pró-reitorias e seis diretorias. 

Neste contexto, como instrumento para este estudo de caso, realizou-se uma 

entrevista com coordenador de CRG, que está vinculado a uma coordenação de execução 

financeira e esta, por sua vez, é ligada à Pró-Reitoria de Planejamento. O propósito da 

entrevista é obter informações sobre como deve ser o desempenho de forma satisfatória da 

CRG, auxiliando a pesquisadora na construção do seu artefato. Neste contexto, a entrevista foi 

realizada com o atual servidor conformista de gestão, em 03/09/2018, no ambiente de trabalho 

do entrevistado, durante aproximadamente uma hora e meia. A entrevista permitiu constatar 

que de fato a instituição é referência no desenvolvimento da CRG. 

O entrevistado ocupa o cargo de contador e atua há cinco anos no serviço público 

federal. Desde que começou a trabalhar na entidade, faz uso do SIAFI. Inicialmente realizava 

suas atividades no setor de execução financeira. Como conformista, atuou por um ano como 

substituto e atua há dois anos e meio como titular. Em sua instituição existe um setor 

específico de CRG, no qual o entrevistado executa exclusivamente a função de coordenador 

de conformidade de gestão. Neste sentido, atualmente não faz mais nenhum lançamento no 

SIAFI, agindo de acordo com o disposto na IN STN nº 06/2007.  

Segundo o entrevistado, embora a lei não obrigue a instituição a designar um 

contador para ser o responsável pelo registro de gestão, em sua opinião é o ideal. Caso não 

seja possível, considera importante o procedimento ser realizado por servidores que possuem 

conhecimento das áreas financeira ou tributária para o melhor desempenho da função e que 

tenham, pelo menos, um curso de capacitação na área de conformidade. Além disto, o 

entrevistado considera imprescindível a realização de uma reciclagem periódica, a cada seis 

meses. Tudo o que aprende nos cursos de capacitação busca por sua aplicabilidade na 

instituição. A partir da experiência adquirida com os cursos, conseguiu melhorar os processos 

e os trâmites em sua organização. 

O entrevistado declara que aprendeu a executar o procedimento de CRG através de 

curso de capacitação, tendo participado até hoje de um total de quatro cursos. O fato de já ter 

trabalhado no setor de execução financeira, fazendo utilização do SIAFI CPR (contas a pagar 
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e a receber), também o auxiliou na conferência dos documentos físicos para a CRG, pois já 

tinha conhecimento de onde e como acontecia a maioria dos erros. 

Para administrar o registro da conformidade, o entrevistado possui uma planilha de 

controle pessoal, cujo modelo foi repassado pelo instrutor de um dos cursos que participou. A 

planilha teve suas informações adaptadas pelo entrevistado, de acordo com a realidade de sua 

instituição. Nesta planilha são registradas todas as informações referentes ao registro da CRG, 

tais como quantidade documentos, documentos com restrições, os códigos das restrições, o 

motivo das restrições, dentre outras informações.  

Foi apresentada à pesquisadora a planilha referente à competência 08/2018, 

demonstrando que mais de 7.800 itens foram analisados naquele mês. Segundo o entrevistado, 

a média é de 350 lançamentos por dia para serem analisados. Tendo em vista a quantidade de 

documentos, o percentual de erros passíveis de restrições é baixo, equivalente a 0,2%.  

Na instituição de referência, o procedimento é realizado da seguinte forma: o setor 

recebe diariamente os processos com os documentos devidamente arquivados, referentes a 

execução financeira realizada no dia anterior. De posse destes documentos o conformista 

emite o relatório no SIAFI através do comando “>IMPCONFREG” (imprime conformidade 

registros de gestão), no qual constam todas as movimentações por dia. Ao acessar o SIAFI, 

costuma fazer uma certificação se o dia anterior já está com a conformidade registrada, se não 

aconteceu algum equívoco ou se esqueceu de registrar. Faz essa conferência apenas por 

precaução. De posse do relatório impresso e dos documentos físicos, o conformista inicia a 

conferência com base nos dados disponíveis no SIAFI. “A partir do relatório eu vou 

analisando cada processo”. Procura conferir principalmente os itens que se referem a 

movimentação financeira.  

Os processos são movimentados pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGA). O SIGA ajuda no trâmite do processo, mas o sistema principal é o SIAFI. A cada 

pagamento é emitido um relatório do SIGA, que consta o nome de quem executou a 

liquidação, do ordenador de despesas, do gestor financeiro e, por último, do conformista de 

gestão. Tal relatório, devidamente assinado por todos os envolvidos, fica arquivado no 

processo pertencente ao setor de execução financeira, o que comprova que aquele documento 

foi analisado pelo conformista. 

Com base nas informações do relatório e dos documentos físicos, o conformista 

alimenta sua planilha de controle. Os documentos impressos são arquivados diariamente no 

processo referente à CRG. Neste processo consta também uma cópia da referida planilha, que 

apresenta a quantidade de documentos no mês, quantos erros aconteceram, as restrições 
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aplicadas, etc. Nos dias que não ocorrem restrições, o servidor faz uma declaração e assina 

afirmando que não houve restrições naquele dia. Se houver restrições, na planilha constará a 

qual documento se refere. “Se teve restrição, eu discrimino qual restrição que teve, qual 

documento que teve a restrição... quem for fazer uma auditoria encontra tudo aqui (no 

processo) ”.  

Sobre o arquivo do processo referente à CRG, segundo o entrevistado a norma 

determina que os relatórios fiquem bem guardados, em locais reservados, de acesso apenas do 

conformista. “O conformista tinha que ficar em um local assim (fechado), para ele fazer o 

trabalho dele adequado, sem conversa, sem barulho. E tem que guardar estes relatórios todos 

fechados, como se fosse um cofre.” 

Na instituição de referência os servidores procuram evitar a aplicação de restrições. 

Como o entrevistado trabalha no mesmo ambiente que o gerente de liquidação, quando 

acontece algum erro no SIAFI CPR (erros de digitação, geralmente) ele comunica 

verbalmente ao responsável, solicitando a correção. Sendo o documento cancelado/corrigido 

não haverá necessidade de aplicação de restrição. Quando necessita registrar alguma restrição, 

o servidor envia e-mail para a coordenação ao qual é subordinado e para o gestor financeiro, 

para terem conhecimento do erro e providenciarem a correção. Caso a correção seja feita 

antes do fechamento do calendário mensal, irá alterar o status do registro de “com restrição” 

para “sem restrição”, conforme a legislação. O entrevistado ressalta que a assinatura do 

ordenador de despesa, assim como o ateste, deve acontecer previamente, para evitar a 

aplicação de restrição. Procura agir sempre de forma correta, afinal a auditoria pode aparecer 

a qualquer momento. “Quando acontecem os registros sem restrição, sem haver conferência 

da documentação, o conformista poderá ser responsabilizado. Em uma auditoria externa do 

governo federal, o conformista de gestão é um dos primeiros a ser chamado”. 

Nas notas fiscais de almoxarifado e patrimônio, além da assinatura no ateste, deve 

constar o número do SIAPE do servidor, de preferência através de carimbo que conste 

também o nome. Foi uma exigência feita pelo conformista, devido à necessidade de 

identificar o responsável pelo ateste e pela autorização do pagamento. Nos processos, confere 

se as notas fiscais têm o respectivo comprovante de autenticidade, a consulta do simples e as 

assinaturas obrigatórias. As restrições que considera mais grave a sua aplicação são a falta de 

ateste e falta de autorização do ordenador de despesa.  

De acordo com o entrevistado, o relatório referente à CRG é complexo e um pouco 

confuso. Deveria ter uma linha de divisão. Erros com datas, pequenos valores, número de 

processos são passíveis de restrição. Geralmente, faz a conferência de toda a documentação 
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no dia imediatamente posterior à movimentação. “[...] Em média, você verifica 12 itens 

dentro de cada documento... quando pensa em 350 documentos, por dia”.  

Hierarquicamente o setor de CRG é ligado à coordenação de suporte financeiro. 

“Mas o ideal é que o setor esteja ao lado da coordenação. Em termos de plano de governo é 

assim”. No organograma, a coordenação de CRG deve estar ao lado da coordenação de 

suporte financeiro, abaixo apenas da pró-reitoria de planejamento, uma vez que fiscaliza as 

tarefas de execução financeira. Recentemente, sugeriu esta mudança na estrutura 

organizacional. “Eles não veem o conformista com bons olhos. [...] É o cara chato, é o que 

está apontando os erros”. 

Perguntado se encontrou alguma dificuldade para executar o procedimento, o 

entrevistado declarou:  

 

“Não vejo dificuldades (para realizar o procedimento). A partir do momento que 
você faz o curso de capacitação você está mais hábil ou mais apto para fazer. 
Defendo 100% a capacitação. [...] Não adianta mandar o cara fazer porque sempre 
foi feito assim (pausa). Vai ser complicado”. 
 

O entrevistado concorda ainda que a CRG é um importante instrumento para 

transparência das finanças públicas e contra fraude nos recursos públicos. “Concordo 100%. 

Tem que ser mantido e tem que ser valorizado, inclusive até o profissional. Dependendo do 

local, tinha que ter uma equipe”.  

Em sua instituição, o entrevistado já solicitou mais servidores para atuar no setor. 

Alguns procedimentos não são verificados, por exemplo, o Sistema de Controle de Diárias e 

Passagens (SCDP), devido ao número restrito de servidor no setor. Um novo servidor poderia 

ajudar também na conferência dos empenhos, que são muitos e, segundo o conformista, 

possuem muitos itens para analisar. 

Finalizando a entrevista, o servidor ressalta a importância de executar o 

procedimento de forma correta. Para o conformista que executa o procedimento de CRG sem 

conferir a documentação, o entrevistado diz:  

 

 “[...] no mínimo esse conformista tem que repensar as atitudes dele, pois ele pode 
ser responsabilizado até mesmo depois que sair do serviço público. [...] Ele teria 
que fazer um curso de capacitação para começar. Começar a repensar as atitudes. 
A confecção do manual é importante também. [...] Acho muito legal você fazer um 
manual. Vai ajudar muito”. 
 

O processo gerencial, caracterizado por um manual de procedimentos, pode auxiliar, 

principalmente, quando houver troca de servidores, afinal o entrevistado entende que não 
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somos eternos no desempenho da função. Além disso, ele defende a importância de ter 

substitutos no setor, devidamente capacitados. De fato, é importante manter uma equipe 

treinada, para que o conhecimento esteja diluído na instituição e não apenas um único 

servidor deter todo o conhecimento do processo. 

Durante a entrevista foi possível observar que o entrevistado leva muito a sério o 

procedimento de CRG, sabe da importância, é muito organizado em relação ao arquivo dos 

documentos e entende bastante as principais regras para desempenho do processo de forma 

satisfatória. O servidor, inclusive, já solicitou na Coordenação de Contabilidade (CCONT) a 

inclusão de duas restrições que precisou aplicar e que não existiam no SIAFI. Seu pedido foi 

acatado e em dois dias foram incluídas. Considera a lista de restrição muito extensa. Em 

relação às restrições existentes, acha necessário enxugar a quantidade de restrições, através da 

unificação dos códigos, que também poderiam ter seus detalhamentos melhor explicados. 

Por fim, o entrevistado se dispôs a trocar outras informações sempre que necessário, 

a fim de auxiliar a instituição pesquisada no desempenho satisfatório deste procedimento, por 

se tratar de um importante instrumento legal. A Figura 5 demonstra os dez principais pontos 

de aprendizado com a instituição de referência.  

 

Figura 5 - Principais pontos de aprendizado com a Instituição de Referência 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

  

 Todos os pontos de aprendizado apresentados têm grande potencial de adoção pela 

instituição pesquisada, uma vez que representam melhorias que realmente precisam ser 

instituídas para o desempenho satisfatório do processo de CRG. 
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4.2.2 Processo Ideal de CRG 

 

Os dados apresentados no decorrer desta pesquisa contribuíram para o levantamento 

de informações necessárias para execução do mapeamento do processo referente à 

conformidade de gestão.  

Mudanças devem ser iniciadas com o entendimento do estado atual. Sem a 

compreensão do processo atual, poderão existir falhas na compreensão das causas dos 

problemas, tendendo a criar desenhos que não são operacionalmente efetivos. Logo, 

compreender a história e a operação atual é a base para qualquer novo desenho (ABPMP, 

2013). O diagnóstico do processo atual de CRG deixa evidente o problema enfrentado pela 

instituição. 

Por conseguinte, as informações para elaboração do modelo ideal de execução do 

procedimento de CRG foram levantadas por meio da pesquisa bibliográfica e do estudo de 

caso, aliado à técnica da entrevista, realizado junto à instituição de referência. O fluxo deve 

ser desenhado sob o ponto de vista da área entrevistada, devendo as atividades mencionadas 

durante a entrevista estar evidenciadas no desenho. Em muitos casos, com uma simples 

análise do fluxograma do processo inicialmente mapeado já é possível identificar uma série de 

melhorias a ser implementadas (CNMP, 2013). 

Sob esta perspectiva, a Figura 6 visa representar o panorama ideal do processo de 

CRG. Tal modelo foi desenhado pela autora, buscando evidenciar como deve ocorrer o 

processo de CRG de acordo com a IN STN n° 06/2007, e em congruência também com as 

informações coletadas junto à instituição de referência. O desempenho correto do 

procedimento de CRG contribui para que a instituição alcance seus objetivos e atenda às 

determinações legais. 
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Figura 6 - Fluxograma do processo ideal de CRG 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Com efeito, o desenho do fluxo permite o devido conhecimento das atividades 

englobadas pelo processo, com suas devidas interações, permitindo mitigar os problemas ao 

qual a instituição está exposta. O controle do processo deve existir ao longo de todo o 

procedimento de execução, tendo em vista que uma falha no início, durante ou no fim do 

processo compromete o resultado alcançado, além de poder gerar perdas para a organização, 

como a aplicação de penalidades, devido à realização do procedimento de forma equívoca 

(OROFINO, 2009). 

A Figura 6 abrange todos os passos que devem ser seguidos pelo conformista, para o 

registro da CRG dentro dos padrões legais. A fim de detalhar e aprimorar ainda mais os 

passos para execução do procedimento de CRG, foi desenvolvido o Quadro 11. Deste modo, 

o conformista designado através de portaria pelo dirigente máximo da UG e devidamente 

cadastrado no SIAFI, deve seguir os passos apresentados no referido quadro, que apresenta o 

detalhamento das atividades mencionadas no fluxograma sobre o processo ideal de registro da 

conformidade. 
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Quadro 11 - Etapas para execução da Conformidade de Registro de Gestão – Detalhamento 
das atividades do fluxograma 

Processo Etapa Descrição da Etapa 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

E
 D

E
 R

E
G

IS
T

R
O

 D
E

 G
E

ST
Ã

O
 -

 C
R

G
 

1. Receber os documentos 
para análise. 

Os documentos devem ser encaminhados ao setor de CRG em até 
três dias úteis após a execução orçamentária, financeira ou 
patrimonial. 

2. Imprimir o relatório no 
SIAFI. 

Acessar o SIAFI através do link http://acesso.serpro.gov.br/. 
Digitar CPF e senha de acesso. Digitar o comando 
>CONCONFREG para visualizar os dias que necessitam de 
conformidade. A seguir, o conformista deve imprimir o relatório 
por meio do comando “>IMPCONFREG” referente a cada dia. 
Marcar “x” em todos os documentos listados e imprimir a tela. 

3. Analisar os documentos 
comprobatórios. 

Analisar todos os documentos. Conciliar os documentos 
comprobatórios com as informações constantes no relatório do 
SIAFI. Conferir se os documentos fiscais estão devidamente 
assinados pelo responsável pelo ateste e pelo ordenador de 
despesas.  Caso esteja tudo em conformidade, assinar o relatório e 
proceder ao registro da conformidade no SIAFI. 

Todos os documentos foram 
analisados? 

A CRG não se vale de amostragem, logo, toda a documentação 
deve ser analisada. 

Os lançamentos apresentam 
inconsistências? 

Havendo inconsistência nos lançamentos, os mesmos devem ser 
devolvidos ao setor responsável para conferência e correção. 

4. Registrar a conformidade 
COM restrição, passível de 
alteração. 

Realizada a conferência de toda documentação e existindo 
inconsistências, o registro da conformidade deverá ser COM 
restrição, podendo este status ser alterado até o fechamento do mês 
(conforme calendário da STN). 

5. Orientar como deve ser o 
procedimento correto. 

O conformista de gestão deve informar ao setor responsável as 
possíveis inconsistências, orientando sobre a forma correta de 
proceder. 

6. Solicitar formalmente a 
regularização. 

Deve ser solicitada formalmente ao setor responsável, a correção 
do lançamento que apresenta inconsistência. 

Regularização realizada até 
o final do mês corrente? 

Verificar se o setor responsável realizou a correção da 
inconsistência até o final do mês corrente (conforme calendário 
pré-definido pela STN). 

7. Manter o registro da 
CRG COM Restrição. 

Se as inconformidades não forem corrigidas e a inconsistência 
prevalecer, o registro da conformidade de gestão deve permanecer 
COM restrição. 

8. Registro da CRG SEM 
Restrição. 

Não havendo nenhuma inconsistência, o registro da conformidade 
de gestão deve ser SEM restrição. 

9. Arquivar processo. 

A documentação comprobatória da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial da UG deverá permanecer arquivada, à 
disposição dos órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos, a 
contar do julgamento das contas pelo TCU, não sendo dispensada a 
observância dos prazos previstos em legislações específicas 
(tributária, previdenciária e outras). 

A ausência do registro da CRG ou o seu registro com restrição, será objeto de restrição contábil. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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É notório o quanto os mapas de processo fornecem uma visão detalhada do 

procedimento de CRG, demonstrando, passo a passo, como as atividades devem ser 

executadas para finalização exitosa do processo. Neste sentido, o fluxograma do processo 

ideal e o quadro de detalhamento das atividades, para realização da CRG de forma 

satisfatória, contribuíram para a elaboração do artefato. 

O artefato denominado “Processo Gerencial para Análise e Execução da 

Conformidade de Registro de Gestão” foi construído com base no aprendizado adquirido no 

desenvolvimento desta pesquisa, considerando o disposto na legislação vigente, a consulta a 

outros artefatos e o fluxograma do processo ideal. 

A estrutura do artefato foi elaborada buscando sintetizar todo o conteúdo que aborda 

a CRG, a fim de auxiliar o usuário a identificar as informações necessárias para o 

desempenho de suas rotinas no dia a dia. Além disso, o artefato buscou atender às sete 

diretrizes preconizadas por Hevner et al. (2004), visando garantir a eficiência, utilidade e 

confiabilidade do processo gerencial proposto, disponível no Apêndice G. 

Na etapa seguinte, para fins de comparação e aprendizado, será apresentado um 

confronto entre o modelo atual e o modelo ideal de execução do processo de CRG, apontando 

os principais pontos de melhoria a serem observados pela instituição. 

 

4.2.3 Comparação entre o Modelo Atual e o Modelo Ideal do Processo de CRG 

 

O fluxograma visa descrever a situação atual de um processo existente ou um novo 

processo proposto, representando graficamente cada evento da sequência de atividades por 

meio de símbolos, linhas e palavras. Além disso, essa representação permite evidenciar as 

diferenças entre a forma como se supõe que as atividades devem ser realizadas e como elas 

realmente são feitas (HARRINGTON, 1991). 

Neste contexto, a comparação entre a Figura 4, que corresponde ao panorama atual 

da CRG, e a Figura 6, que equivale ao modelo ideal para execução do processo de 

conformidade de gestão, permitiu apurar os principais pontos de melhoria a serem adotados:  

i. Recebimento dos documentos que comprovam as movimentações realizadas no SIAFI; 

ii. Impressão do relatório “>IMPCONFREG”;  

iii. Conferência de toda movimentação ocorrida no SIAFI; 

iv. Solicitação de correção dos erros pelo setor responsável, quando houver;  

v. Aplicação da conformidade “com restrição” se as correções não forem realizadas ou se 

existirem outras inconformidades; e 
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vi.  Arquivo dos documentos que comprovam as movimentações no SIAFI, que devem estar 

à disposição dos órgãos de controle para fins de fiscalizações futuras. 

Concluiu-se que o processo ideal de CRG solidificou a importância, a possibilidade e 

a viabilidade de se realizar melhorias nos processos de trabalho do órgão analisado. Os 

resultados apresentados por meio do fluxograma podem contribuir sobremaneira com o 

processo de conformidade de gestão no âmbito da instituição pesquisada, bem como para 

todos os órgãos públicos que necessitam efetuar o registro da CRG, tendo em vista que o 

desenho representa o que a legislação vigente determina. 

No entanto, as instituições que diante dos conceitos de gerenciamento de processos, 

não mudam a sua estrutura organizacional, aumentam a probabilidade de insucesso na gestão 

de seus processos. Neste cenário, além dos passos apresentados anteriormente, para alcance 

do modelo ideal de execução do procedimento de CRG, medidas necessitam ser tomadas, 

principalmente no que diz respeito à maior controle interno, capacitação de servidores e 

indicação de servidores com perfil ideal para desempenho da função.  

 

4.2.4 Validação do Artefato 

 

 Com a finalidade de avaliar a utilidade, qualidade e relevância do processo gerencial 

proposto, o artefato passou pelo processo de validação. A validação aconteceu através de 

entrevista com um gestor do setor de contabilidade. 

O entrevistado, que ocupa o cargo de contador, atua como servidor público federal há 

dez anos, e possui aproximadamente 30 anos de experiência na área contábil. Desde que 

começou a trabalhar na instituição, faz uso do SIAFI.  

Inicialmente foi apresentado o processo atual sobre a CRG, ressaltando-se os 

gargalos existentes. O entrevistado concordou com todos os problemas diagnosticados e 

destacou: “os conformistas desempenham outras funções além de ser conformistas. São 

conhecimento e tempo, duas coisas que o conformista não tem para desenvolver o processo”. 

A falta de rigor na execução do procedimento de CRG pode trazer consequências 

graves para o conformista de gestão e para a instituição, conforme destacado no diagnóstico 

do problema. No entanto, o entrevistado achou importante ressaltar que o conformista 

contábil também pode ser penalizado, uma vez que a CRG serve de suporte para a CC. Além 

disso, ele destacou a responsabilidade civil, penal e ética do contador, sendo este mais um 

risco ao qual a instituição e seus servidores estão expostos, por não desempenhar o processo 

de CRG adequadamente.  
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Em relação ao fluxograma do processo atual, após uma análise detalhada, o 

entrevistado concorda que havendo ou não conferência da documentação, o registro da 

conformidade na instituição está sendo apenas “sem restrição”. Esse registro mostra o 

desenvolvimento equivocado do procedimento. 

Em seguida, apanhou-se o artefato para a devida validação, sendo apresentado para o 

entrevistado o processo gerencial como sumário executivo e o manual de procedimentos. O 

gestor classifica o processo gerencial de fácil utilização e concorda que sua estrutura permite 

encontrar facilmente o assunto desejado. A base legal, os principais comandos para registro da 

CRG, as movimentações mais frequentes são adequadas e importantes para execução do 

procedimento. Quando perguntado se a linguagem do artefato é clara, adequada e acessível 

aos conformistas, o entrevistado considera que sim, mas faz uma observação: “sem 

conhecimento técnico-científico o conformista poderá apresentar dificuldades”. 

Segundo o entrevistado, o artefato apresenta funções que podem, de fato, contribuir 

para melhor desempenho da função de conformista, contribuindo para resolver, ou pelo 

menos, minimizar os problemas encontrados no processo. No entanto, é necessário também 

uma conscientização por parte dos gestores ao designar os servidores para realizar o 

procedimento, pois um profissional que não possui conhecimento técnico não irá conseguir 

desenvolver a função satisfatoriamente. 

De fato, é mais difícil para um servidor que não tem envolvimento com a área 

administrativa compreender as rotinas que regem este setor. Por esta razão, além do processo 

gerencial com as principais informações para registro da CRG e do fluxograma com a 

descrição das etapas, a autora desenvolveu checklists para auxiliar o conformista a analisar 

cada um dos documentos. 

O processo gerencial como sumário executivo foi prontamente aprovado pelo 

entrevistado. Quanto ao manual de procedimentos, o gestor o considerou um documento de 

suma importância. Após a análise de cada checklist disposto no manual, propôs algumas 

correções pontuais, conforme Quadro 12. 
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Quadro 12 - Correções a serem efetuadas no processo gerencial recomendadas pelo gestor 
contábil na validação do artefato 

Item a corrigir Correção a ser efetuada 
Autor está 
de acordo: 

3.1 Nota de Empenho e Pré-
Empenho 

Acrescentar a informação sobre a categoria da despesa, se refere a 
material de consumo ou permanente e acrescentar informações 
sobre os bens de TI, cuja normatização passou por atualizações 
recentes. 

Sim 

3.2 Nota de Lançamento – 
NL e Nota de Sistema – NS 

Deverá ser acrescentado mais um item no checklist, orientando 
conferir a conta corrente do contrato e sua respectiva baixa. Além 
disso, a análise das NL/NS abrange, além das notas fiscais e 
faturas mencionadas, os recibos, desde que autorizados pela 
legislação. 

Sim 

3.3 Ordem Bancária – OB 
Houve em 2019 uma atualização sobre esse procedimento, sendo 
necessário alterar essa informação no artefato. 

Sim 

3.4.3 Documento de 
Arrecadação de Receitas – 
DAR 

Em relação ao ISS, deve-se relatar a importância do código 
tributário municipal, que deve ser consultado para fins de 
definição da retenção e alíquota do imposto. 

Sim 

3.5 Guia de Recolhimento 
da União – GRU 

Deve-se apresentar os exemplos de GRU de pagamento de 
despesas e de recebimento de receitas. 

Sim 

4.3 Relatório de 
Movimentação do 
Almoxarifado – RMA  

Foi verificado na macrofunção que não há necessidade da 
assinatura do ordenador de despesas, logo o entrevistado sugeriu 
retirar essa informação. 

Sim 

4.4 Relatório de 
Movimentação de Bens 
Móveis – RMB 

Foi verificado na macrofunção que não há necessidade da 
assinatura do ordenador de despesas, logo o entrevistado sugeriu 
retirar essa informação. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Neste contexto, as sugestões de melhoria dispostas no Quadro 12 foram apontadas 

pelo entrevistado, estando a pesquisadora de acordo com todas as recomendações. Sobre a 

proposição de mais alguma solução para o problema enfrentado pela instituição referente ao 

registro da CRG, o entrevistado destacou, mais uma vez, a necessidade de indicação de um 

contabilista para o desempenho da função, em razão de seus conhecimentos técnicos, e/ou a 

disponibilização de capacitações mais complexas e aprofundadas, que realmente possam 

instruir o conformista a executar o procedimento corretamente, evitando penalizações para 

todos os envolvidos. 

 

“Recomendo a indicação de um contabilista para ser conformista de gestão, porque 
possui um conhecimento especializado em direito tributário, trabalhista, comercial, 
em contabilidade e que cada ato e fato realizado influenciarão na efetividade das 
demonstrações contábeis e todas as declarações acessórias, que consistem nas 
prestações de contas dos órgãos externos fiscalizadores, que serão finalizados pelo 
responsável contábil de cada unidade”. 
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O entrevistado sugeriu ainda que seja criado, em todas as UG’s, um setor específico 

de CRG, ligado hierarquicamente à coordenação de contabilidade de cada campus. Além do 

conformista de gestão conferir os lançamentos de execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, que alimentam as demonstrações contábeis, essa prática otimizaria as atividades 

do conformista contábil e evitaria retrabalhos. 

Em relação ao fluxograma do processo ideal de CRG, o entrevistado concorda que o 

desenho representa precisamente os passos para realização do procedimento de conformidade 

de gestão, abarcando devidamente o que a legislação determina. Segundo o gestor, “o manual 

está muito bom” e poderá ser realmente útil para a instituição pesquisada, bem como para 

outros órgãos que também realizam a conformidade de gestão. 

Por fim, o gestor entrevistado ressaltou a importância de manter o processo gerencial 

sempre atualizado e ainda informou que o Conselho de Administração, Desenvolvimento 

Institucional e Gestão de Pessoas (CONAD) está determinando a elaboração de manuais para 

orientar o desenvolvimento de todas as rotinas administrativas. O CONAD é um órgão 

deliberativo da instituição pesquisada, que propõe normas referentes às políticas 

orçamentária, financeira, patrimonial e outras. 

Deste modo, deverá ser desenvolvido pelos contadores ainda neste ano, um processo 

gerencial referente à CC. O entrevistado assegurou que processo de CC a ser confeccionado, 

aliado ao processo gerencial da CRG resultante desta pesquisa, será muito útil para a 

instituição e contribuirá com desenvolvimento satisfatório das atividades desempenhadas por 

todos os envolvidos nos processos de CC e CRG. 

 

4.3 A Solução Proposta e o Plano de Ação para Implementação 

 

Tendo em vista a importância do procedimento de CRG para os órgãos públicos 

brasileiros, esta pesquisa buscou responder à questão: Como deve ser executado o 

procedimento de CRG em uma instituição de ensino federal? 

Os processos de conformidade dizem respeito ao cumprimento das normas e 

regulamentos, que são importantes não apenas para se evitar as punições, mas também para o 

alcance dos objetivos organizacionais, visando, inclusive, a prevenção de riscos por 

descumprimento de obrigações legais, prevenindo a ocorrência de atos ilícitos.  

A instituição foco deste estudo é considerada uma instituição nova, que possui 

apenas dez anos de existência, logo muitas adequações precisam ainda ser realizadas. No 

entanto, a organização busca, frequentemente, atender à legislação vigente e aos princípios 
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que norteiam a administração pública. Agir em consonância com o que determina a legislação 

é também um dos preceitos da instituição pesquisada.  

Neste sentido, esta pesquisa busca auxiliar a instituição a cumprir o que determina a 

IN STN nº 06/2007, tendo em vista que a execução do procedimento de CRG não está sendo 

realizada de forma satisfatória e não está atendendo ao disposto na norma. 

Assim, para solução do problema organizacional encontrado, além do processo 

gerencial proposto, é necessário cumprir algumas etapas, conforme segue: 

i. Conscientizar os gestores sobre a significância deste procedimento. 

ii. Criar um setor de CRG, hierarquicamente subordinado à Pró-Reitoria de Administração 

ou à Direção Geral de cada campus. Durante a validação do artefato, o entrevistado 

sugeriu que o setor de CRG fosse hierarquicamente subordinado ao setor de CC. No 

entanto, considerando que em casos extremos a CRG pode ser executada pelo ordenador 

de despesas, e verificando ainda que a CRG é uma conformidade de gestores, a autora 

sugere a vinculação do setor de CRG diretamente ao dirigente máximo da UG. 

iii. Designar um servidor para desenvolver exclusivamente a função de conformista, para que 

tenha tempo hábil para conferência de toda documentação. 

iv. Conscientizar o servidor designado para ser conformista sobre a relevância deste 

instrumento, apresentando-lhe a legislação sobre o assunto e oferecendo curso de 

capacitação para que entenda na prática como efetuar o procedimento. 

v. Transformar todos os arquivos físicos em arquivos digitais, para facilitar o acesso dos 

conformistas a estes documentos e também acatar a tendência mundial de redução da 

utilização de papéis e implementação de tecnologias. 

vi. Orientar o servidor conformista a utilizar o artefato desenvolvido pela pesquisadora, 

produto técnico/tecnológico, fruto deste estudo. 

 O processo gerencial proposto, bem como as demais soluções apresentadas, 

destinou-se a atender ao objetivo geral deste estudo. Os processos gerenciais consistem em 

sistematizar o fluxo das atividades administrativas da instituição, buscando meios de melhorá-

las. Neste contexto, este processo poderá orientar todos os conformistas, inclusive futuros 

conformistas que ainda serão designados. Cada conformista será beneficiado ao ter mãos um 

documento que poderá amparar o desempenho de suas atividades diárias. Além disso, todos 

os campi serão impactados positivamente pela solução do problema, considerando que, ao 

atender a legislação, ficam isentos de punições no caso de fiscalização pelos órgãos de 

controle. Logo, o artefato proveniente deste estudo será fundamental para o desempenho 

satisfatório do processo de CRG. 
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 Para implementação deste produto técnico/tecnológico a pesquisadora disponibilizará 

para Conselho de Administração, Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas 

(CONAD) da instituição, o processo gerencial como sumário executivo e o manual de 

procedimentos. Após apreciação do conselho, o artefato deverá ser amplamente divulgado 

para todos os campi. Havendo necessidade de futuros treinamentos sobre a execução do 

processo de CRG, essa possibilidade deverá ser acordada pelas partes, caso a instituição 

considere necessário. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal propor um processo gerencial para auxiliar 

na correta execução da CRG, com foco em uma autarquia de ensino federal. Este objetivo foi 

atingido, estando o artefato desenvolvido à disposição da instituição, devidamente validado e 

aprovado pelos envolvidos no procedimento. 

O atendimento ao primeiro objetivo específico, realizado através da pesquisa 

bibliográfica, demonstrou que as ferramentas de compliance, ou seja, a CC e a CRG, visam 

assegurar a conformidade com leis, normas e políticas internas, fortalecendo o controle 

interno. Assim, quando executadas corretamente, a CC e a CRG consistem em instrumentos 

de fiscalização de todos os registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial 

lançados no SIAFI, prevenindo erros, fraudes e desvios de recursos públicos.  

Quanto ao segundo objetivo específico, a pesquisa documental realizada no SIAFI 

permitiu apurar as deficiências na execução do procedimento de CRG, através do 

levantamento de ausências de restrições enquanto, diversas desconformidades, de fato, 

ocorreram. Os resultados do questionário de pesquisa aplicado aos conformistas de gestão 

comprovaram que a falta de conhecimento sobre a legislação vigente, a ausência de 

capacitações, bem como a pouca experiência destes conformistas, são as principais causas 

para o desempenho ineficaz do processo. No entanto, tais deficiências poderão ser amenizadas 

quando a instituição adotar as soluções propostas pela pesquisadora. 

O mapeamento do processo, disposto no terceiro objetivo específico, permitiu 

diagnosticar o problema referente à CRG na instituição pesquisada, servindo de base para o 

desenvolvimento do fluxograma do processo atual. O conhecimento dos processos e suas 

características são importantes, principalmente, para identificar as áreas com oportunidades de 

melhorias, definir metas de aperfeiçoamento e gerenciar rotinas e resultados.  



105 
 

 

O cumprimento do quarto objetivo específico consistiu na elaboração do processo 

ideal de CRG. O fluxograma do modelo ideal possibilitou ter uma visão mais abrangente da 

realidade, padronizando e facilitando a execução das rotinas referentes à CRG. Os resultados 

provenientes do fluxograma podem contribuir sobremaneira com o sucesso do processo de 

conformidade de gestão no âmbito da instituição pesquisada, eliminando os gargalos e 

mitigando os riscos ao qual a instituição está exposta. O fluxograma do processo ideal 

solidificou a importância, a possibilidade e a viabilidade de se realizar melhorias nos 

processos de trabalho do órgão analisado. 

Com base no fluxograma e no detalhamento do processo ideal de CRG, foi 

desenvolvido o processo gerencial de conformidade de gestão, produto técnico/tecnológico, 

resultado desta pesquisa. Este produto tende a contribuir para melhoria dos problemas 

diagnosticados no processo atual de CRG, tendo em vista que o artefato foi estruturado de 

forma a ser um modelo prático e funcional, que utiliza de conceitos e boas práticas vigentes 

nos normativos que envolvem a CRG. 

A validação do artefato, conforme proposto no quinto objetivo específico, permitiu 

assegurar que a principal contribuição deste estudo está na disponibilização de um processo 

gerencial, capaz de contribuir efetivamente para o desempenho da função. O artefato foi 

devidamente avaliado e aprovado pelo gestor de contabilidade da instituição pesquisada. 

Cumpre-se ressaltar a possibilidade de aperfeiçoamento do presente artefato, que deverá 

acompanhar as alterações na legislação e também a necessidade de seus usuários. Logo, este 

não se torna um produto pronto e acabado, mas sim um manual passível de melhorias e 

sofisticações sempre que o processo assim o exigir.  

Além disso, o artefato proposto não está limitado ao ambiente de análise. Ele pode 

ser testado por outras instituições e adaptado, caso necessário, às necessidades e realidade do 

órgão público. Reitera-se que o modelo proposto tem o propósito apenas de agregar 

informações ao processo de CRG, não se esquecendo dos demais manuais já existentes. 

Por conseguinte, além do uso do processo gerencial no dia a dia do conformista, para 

o bom desempenho da função, outros requisitos precisam ser adotados pelos gestores.  

O princípio da segregação de função deve ser respeitado em todos os setores da 

instituição, inclusive no setor de CRG. Ressalta-se a necessidade de haver plena separação das 

funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização, a fim de evitar a 

ocultação de erros, fraudes e desvios no desempenho das funções e prevenir também os 

conflitos de interesses. 
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Outro problema detectado na instituição refere-se ao Rol de Responsáveis. Durante a 

pesquisa documental, observou-se que algumas UG’s não estão mantendo o rol atualizado. O 

rol é peça obrigatória pelas unidades prestadoras de contas, no qual devem constar, além dos 

responsáveis pelo processo anual de contas, os incumbidos pela CC e pela CRG. 

Além das questões apontadas acima, e conforme já mencionado na proposta de 

solução, deve ser indicado servidor com conhecimento técnico para desempenho da função de 

conformista e devidamente capacitado. Verificou-se que servidores com formação em letras 

ou pedagogia, por exemplo, além de atuarem em outros setores, executam também a CRG. É 

recomendável que o servidor designado para exercer a função tenha conhecimento técnico do 

assunto, uma vez que irá analisar todos os procedimentos administrativos, a fim de prevenir 

fraudes nos gastos públicos. Além disso, qualquer servidor, independente de seu perfil, deve 

ser capacitado para o desempenho da função. No entanto, essa capacitação precisa ser 

aprofundada e periódica, conforme destacaram os entrevistados. O procedimento de CRG é 

complexo, uma vez que analisa detalhadamente cada documento, daí a importância de uma 

capacitação de qualidade.  

Ademais, a instituição deve procurar manter o servidor por mais tempo na função de 

conformista. Quando o servidor desempenha há mais tempo a função, ele adquire a 

experiência necessária ao pleno desempenho do procedimento. Quanto maior o conhecimento 

do responsável pela CRG (titular e substituto) sobre os assuntos que envolvem o processo de 

conformidade, menor a possibilidade de falhas a serem detectadas em futuras auditorias pelos 

órgãos de controle.  

Evidencia-se também que a ausência de conformidades na execução dos controles 

internos, que nesta pesquisa se mostraram ineficazes, colocam em risco a qualidade e a 

fidedignidade da informação contábil da instituição pesquisada. Neste cenário, é fundamental 

que a entidade estabeleça um ambiente de controle eficiente, principalmente em relação à 

orientação de seus conformistas. 

Oportunamente, embora a legislação não exija, a pesquisadora sugere que o 

procedimento seja realizado por um contabilista, devidamente capacitado, uma vez que este 

profissional já possui conhecimento técnico-científico inerente à sua formação e dispõe de 

competências necessárias para a realização das atribuições de conformista. Esta foi também 

uma sugestão apontada pelo conformista da instituição de referência e pelo gestor de 

contabilidade da instituição pesquisada, no momento da validação do processo gerencial. No 

entanto, deve-se manter a separação das atribuições do responsável pela CRG e do 
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contabilista responsável pela CC, uma vez que são personagens distintos nos processos de 

conformidade.  

Por fim, ressalta-se que o presente trabalho contribui para minimizar alguns pontos 

fracos apresentados no relatório de gestão da instituição pesquisada, como a padronização das 

rotinas e procedimentos internos nas UG’s e o cumprimento de obrigações legais. No entanto, 

as organizações que frente aos resultados não mudam de postura, aumentam demasiadamente 

a possibilidade de insucesso e ineficiência no gerenciamento de seus processos. 

 

5.1 Limitações da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa buscou diagnosticar como se dá o processo de CRG atualmente, 

relatando os problemas existentes, para, então, propor uma solução capaz de mitigar as 

disfunções encontradas. No entanto, a pesquisa documental, que serviu de base para este 

diagnóstico, ocorreu no período de 2014 a 2017. Limitou-se ao ano de 2014, pois foi neste 

ano que a pesquisadora passou a ter acesso ao SIAFI. Também não foi possível incluir o ano 

de 2018, pois no momento do levantamento de dados o exercício ainda não estava encerrado. 

Portanto, esta pesquisa fica limitada por não disponibilizar um período de coleta de dados 

mais extenso e por não apresentar informações mais recentes sobre os registros da CRG.  

 Além disso, não houve tempo hábil para análise de uma amostragem de documentos 

físicos que comprovam as movimentações realizadas no SIAFI, de maneira apurar 

detalhadamente quais as restrições de CRG não foram aplicadas pelos conformistas no 

período em estudo.  

 Entretanto, mesmo com estas limitações, as informações obtidas permitem uma visão 

geral do processo de CRG e atendem aos objetivos a que se propõe este estudo. 

 

5.2 Sugestões de Estudos Futuros 

 

Como proposta de extensão desta pesquisa, a autora apresenta as seguintes sugestões 

para trabalhos futuros: 

- Criação de artefatos para as demais atividades desempenhadas na organização, 

principalmente para as atividades impactam na CRG, a fim de amparar e padronizar todos os 

processos financeiros-contábeis executados na instituição pesquisada. 
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- Ampliação do estudo e da amostra, expandindo a pesquisa para outros órgãos públicos, com 

o objetivo de obter-se a percepção de outros pesquisadores, bem como sugestões e/ou 

complementações ao artefato desenvolvido. 

- Investigação da percepção dos conformistas contábeis, em relação à CRG, e também em 

relação à CC, a fim de apurar se sentem-se preparados e se foram devidamente capacitados 

para desempenhar a função de conformista.  
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Questionário de pesquisa 

 
Conformidade de Registro de Gestão 

Questionário destinado ao levantamento de informações do servidor conformista e ex-conformista, titular ou 

substituto, sobre a CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO. 

 

 Prezado (a) Servidor (a), 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A Conformidade de Registro de 

Gestão como Instrumento de Controle Preventivo de Erros e Fraudes: Proposição de um Processo 

Gerencial no âmbito de uma Instituição Federal de Ensino”, que visa subsidiar a elaboração da dissertação 

de mestrado profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense – UFF em parceria com o 

Instituto Federal de Educação, da mestranda Josiane Damaso, sob a orientação do Professor Doutor Marco 

Antonio Conejero e coorientação da Professora Doutora Aldara da Silva César.  

 O objetivo do estudo é propor um Processo Gerencial, que assessore o Instituto Federal na execução 

dos procedimentos de Conformidade de Registro de Gestão de forma satisfatória.  

 A Conformidade de Registro de Gestão foi estabelecida pela Instrução Normativa da Secretaria do 

Tesouro Nacional nº 06, de 31 de outubro de 2007, tendo como finalidade certificar os registros dos atos e fatos 

de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e verificar a existência de documentos 

hábeis que comprovem estas movimentações. 

 Todos os conformistas e ex-conformistas de gestão de todos os campi do Instituto Federal, bem como 

seus substitutos legais, serão convidados a contribuir com esta pesquisa, tendo em vista que a opinião de um 

número maior de servidores proporcionará um resultado mais fidedigno.  

 Cumpre-se ressaltar que sua participação consiste no preenchimento de um questionário, cujas 

respostas obtidas serão tratadas com absoluto sigilo e os dados serão trabalhados de forma consolidada, sem 

qualquer identificação do servidor e do respectivo campus. O resultado da pesquisa servirá para amparar o 

Instituto Federal na realização deste importante instrumento legal, por isso sua participação será fundamental. Os 

benefícios aos participantes da pesquisa serão indiretos, caracterizados pelo maior conhecimento e 

esclarecimentos a respeito do procedimento de conformidade de gestão. 

 Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e salientamos que os dados coletados 

serão utilizados somente para o fim descrito neste documento. 

 Ao acessar o link do questionário, você estará concordando em participar voluntariamente da 

pesquisa. Qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Josiane Damaso, através do e-mail: 

josiane.damaso@ifsudestemg.edu.br. 

 Na certeza de contarmos com sua colaboração, agradecemos a atenção, ficando à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

Atenciosamente, 
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Josiane Damaso 
Mestranda do Mestrado Profissional em Administração (UFF) 
 
Marco Antonio Conejero 
Professor Doutor do Mestrado Profissional em Administração (UFF) 
 
Aldara da Silva Cesar 
Professora Doutora do Mestrado Profissional em Administração (UFF) 
 
 
IDENTIFICAÇÃO (Opcional) 

 

Nome (opcional): 

Campus (opcional): (  ) Reitoria  (  ) Barbacena  (  ) Juiz de Fora  (  ) Manhuaçu  (  ) Rio Pomba     (  ) São João 

del-Rei  (  ) Santos Dumont 

 
PARTE I – INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIDOR 

As questões de 1 a 7 seguintes buscam levantar alguns dados pessoais, bem como a função que desempenha e há 

quanto tempo executa atividades administrativas. 

 

1. Grau de instrução (concluído): 

___ Ensino Fundamental - 1º grau 

___ Ensino Médio - 2º grau 

___ Graduação 

___ Especialização / MBA 

___ Mestrado 

___ Doutorado 

___ Pós-doutorado 

 

2. Qual a sua área de formação (principal)? 

___ Administração 

___ Contabilidade 

___ Direito 

___ Economia 

___ Engenharia 

___ Outra:       

___ Não se aplica (não possui curso superior) 

       

3. Quantos anos de serviço público federal possui? 

___ Até 1 ano 

___ Entre 1 e 2 anos 

___ Entre 2 e 3 anos 

___ Entre 3 e 4 anos 

___ Entre 4 e 5 anos 
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___ Acima de 5 anos 

___ Acima de 10 anos 

 

4. Qual cargo que ocupa? 

___ Auxiliar em Administração 

___ Assistente em Administração 

___ Administrador 

___ Técnico em Contabilidade 

___ Contador 

___ Docente 

___ Outro. Especifique:             

 

5. Atualmente exerce alguma função de coordenação ou direção? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não  ( ___ ) Eventualmente, em substituição legal 

 

6. É o Gestor Financeiro da UG? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não  ( ___ ) Eventualmente, em substituição legal 

 

7. É o Ordenador de Despesas da UG? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não  ( ___ ) Eventualmente, em substituição legal 

 

PARTE II – PERCEPÇÃO DO SERVIDOR QUANTO AO SIAFI 

Para as questões 8 a 11, assinale a alternativa que evidencia a sua percepção sobre o Sistema Integrado de 

Administração Financeira – SIAFI. 

 

8. Há quanto tempo, aproximadamente, é (ou foi) usuário do SIAFI? 

___ Até 1 ano 

___ Entre 1 e 2 anos 

___ Entre 2 e 3 anos 

___ Entre 3 e 4 anos 

___ Entre 4 e 5 anos 

___ Acima de 5 anos 

___ Acima de 10 anos 

 

9. O SIAFI é de fácil utilização? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

 

10. Realiza (ou realizou) lançamentos ou outros registros no SIAFI, além de executar a conformidade de gestão? 

Se sim, referente à qual (is) área (s) se aplicam os lançamentos. 

 ( ___ )Sim ( ___ ) Não 
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Qual área: (  ) Financeiro  (  ) Orçamentário  (  ) Contábil  

(  ) Outros. Especifique.      

 

11. Em relação ao Manual SIAFI, você:  

( ___ ) Desconhece   ( ___ ) Não utiliza   ( ___ ) Raramente utiliza para consulta   

( ___ ) Utiliza frequentemente como fonte de consulta 

 

PARTE III – PERCEPÇÃO DO SERVIDOR QUANTO À CONFORMIDADE DE REGISTRO DE 

GESTÃO 

Para as questões 12 a 28, assinale a alternativa que evidencia a sua percepção e seu conhecimento em relação à 

Conformidade de Registro de Gestão. 

 

12. Há quanto tempo, aproximadamente, executa (ou executou) a função de conformista de gestão? 

___ Até 1 ano 

___ Entre 1 e 2 anos 

___ Entre 2 e 3 anos 

___ Entre 3 e 4 anos 

___ Entre 4 e 5 anos 

___ Acima de 5 anos 

___ Acima de 10 anos 

 

13. Executa (ou executava) outras atividades além da conformidade de registro de gestão? Se sim, qual:  

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

Qual:       

14. A atividade de conformista de gestão é (ou foi) a principal função desempenhada por você? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

15. Em seu campus existe um setor específico de conformidade de registro de gestão? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

16. Você recebeu orientações de outro servidor (ou da chefia imediata) sobre a conformidade de registro de 

gestão? Especifique como aprendeu a fazer o registro. 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

Especifique: (  ) Chefia imediata   (  ) Servidor conformista    

(  ) Outros. Especifique:     

17. Já participou de curso de capacitação sobre conformidade de registro de gestão? Se sim, qual: 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

Qual: (  ) ESAF  (  ) ABOP  (  ) TCU  (  ) Outros. Especifique:     

18. Você tem conhecimento da legislação que trata da conformidade de registro de gestão? 

( ___ ) Sim ( ___ ) Parcialmente   ( ___ ) Não 

19. Você executa (ou executava) o procedimento de conformidade de registro de gestão de acordo com a 

legislação? Justifique. 



121 
 

 

( ___ ) Sim ( ___ ) Parcialmente   ( ___ ) Não 

Justifique       

Falta de tempo; Falta de conhecimento; Outro:  

20. Você sabe onde ficam (ou ficavam) arquivados os documentos físicos que dão suporte à conformidade de 

registro de gestão? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

21. Você tem (ou teve) acesso aos documentos físicos que dão suporte à conformidade de registro de gestão? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

22. Você faz (ou fazia) a conferência dos dados registrados no SIAFI com os documentos físicos? Se não, por 

quê? 

( ___ ) Sim ( ___ ) Parcialmente   ( ___ ) Não 

Por que:      

23. Você conhece (ou conhecia) as restrições referentes à conformidade de registro de gestão? 

( ___ ) Sim ( ___ ) Parcialmente   ( ___ ) Não 

24. Você já aplicou alguma restrição no registro da conformidade de gestão? Se não, por quê? 

( ___ )Sim ( ___ ) Não    ( ___ ) Não me lembro 

Por que? (  ) Os dados estão corretos                        (  ) Desconheço a legislação          (  ) Conheço a 

legislação parcialmente   (  ) Não tenho tempo para analisar os documentos  

(  ) Outros. Especifique:     

25. Quando a conformidade de gestão é registrada “com restrição”, este status pode ser alterado, até o 

fechamento do mês, para “sem restrição”, caso a inconformidade tenha sido corrigida. Você já alterou o 

status da conformidade de gestão alguma vez? Se sim, quando.  

( ___ ) Sim ( ___ ) Não    ( ___ ) Não me lembro 

Quando? (  ) Apenas uma vez  (  ) Raramente  (  ) Com frequência 

26. Você considera que a ausência de capacitação periódica dificulta a conferência dos registros no SIAFI e sua 

comparação com os documentos físicos? 

( ___ ) Concordo ( ___ ) Concordo parcialmente ( ___ ) Não Concordo. 

27. Você considera que a conformidade de registro de gestão é um instrumento importante para transparência 

das finanças públicas. 

( ___ ) Concordo ( ___ ) Concordo parcialmente ( ___ ) Não Concordo. 

28. Você considera que a conformidade de registro de gestão é um instrumento de controle contra fraudes no 

serviço público. 

( ___ ) Concordo ( ___ ) Concordo parcialmente ( ___ ) Não Concordo. 

 

PARTE IV – PERCEPÇÃO DO SERVIDOR QUANTO À CONFORMIDADE CONTÁBIL 

Para as questões 29 a 32, assinale a alternativa que evidencia a sua percepção (enquanto conformista de gestão) 

em relação à Conformidade de Contábil. 

 

29. Você tem conhecimento da conformidade contábil. 

( ___ ) Sim    ( ___ ) Parcialmente  ( ___ ) Não 
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30. Você tem conhecimento que a conformidade de registro de gestão serve de subsídio para conformidade 

contábil. 

( ___ )Sim ( ___ ) Não 

31. Você considera que a interação entre os setores de conformidade de registro de gestão e de conformidade 

contábil é satisfatória? 

( ___ ) Sim    ( ___ ) Parcialmente  ( ___ ) Não 

32. Você deseja acrescentar alguma sugestão ou fazer algum outro comentário a respeito da conformidade de 

registro de gestão? 

 

Muito obrigada por contribuir! 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista para construção da proposta de solução 

 
Entrevista destinada ao levantamento de informações junto à instituição de referência na execução do 
procedimento de CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO. 
 

Nome da instituição: 

Nome do entrevistado: 

Grau de escolaridade: 

Cargo que ocupa: 

Quantos anos de serviço público federal possui: 

Há quanto tempo é usuário do SIAFI:  

1. Há quanto tempo desempenha a função de conformista? Você executa outras atividades além de ser 

conformista? Faz lançamentos no SIAFI?  

2. Em sua instituição existe um setor específico de conformidade de gestão? 

3. Qual a sua área de formação? Você considera importante ter formação em cursos voltados para a área 

administrativa, para facilitar no desempenho da função de conformista? Ou apenas capacitar o servidor é 

suficiente? 

4. Como você aprendeu a registrar a conformidade no sistema SIAFI? Você participou de curso de capacitação 

sobre a conformidade de gestão? Considera importante? Considera serem necessárias capacitações periódicas 

para execução de forma satisfatória do procedimento de conformidade gestão? Por quê? 

5. Como é realizado o procedimento de conformidade em sua instituição? Você tem acesso aos documentos 

físicos? Como você faz comunicação ao responsável quando encontra, durante a análise dos documentos, 

algum erro ou irregularidade?  

6. Quando a conformidade de gestão é registrada “com restrição”, este status pode ser alterado, até o 

fechamento do mês, para “sem restrição”, caso a inconformidade tenha sido corrigida. Você já alterou o 

status da conformidade de gestão alguma vez? Isso ocorre com frequência? 

7. Quais as principais dificuldades que você encontra para executar o procedimento? 

8. Em sua instituição existe interação entre os setores de conformidade de registro de gestão e de conformidade 

contábil? É satisfatória esta interação? Você acha necessário manter estes setores interligados? 

9. Você considera que a conformidade de registro de gestão é um instrumento para transparência das finanças 

públicas? E um instrumento de controle contra fraudes nos gastos públicos? 

10. Você gostaria de dar alguma sugestão para as instituições que ainda não executam o procedimento de forma 

satisfatória? Considera necessário implantar um setor específico de CRG, criar um manual de procedimentos, 

promover capacitação dos conformistas, etc.? Vocês possuem manual de procedimentos (acesso)? Qual a 

melhor forma iniciar a execução de forma de correta? 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista para validação do artefato 

 

Entrevista destinada à validação do processo gerencial sobre a CONFORMIDADE DE REGISTRO DE 

GESTÃO. 

 

Nome do entrevistado: 

Cargo que ocupa: 

Quantos anos de serviço público federal possui: 

Há quanto tempo é usuário do SIAFI: 

 

Artefato: PROCESSO GERENCIAL PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DA CONFORMIDADE DE 

REGISTRO DE GESTÃO 

 

1. Você concorda com os problemas diagnosticados no mapeamento do processo atual sobre a execução da CRG 

na instituição? 

2. Você identificou mais algum gargalo que gostaria de acrescentar ao processo atual? 

3. Sobre o artefato desenvolvido, a utilização do processo gerencial foi fácil? Sua estrutura permite encontrar 

facilmente o assunto desejado? 

4. A linguagem do artefato é clara, adequada e acessível aos conformistas? 

5. As instruções apresentadas no artefato são adequadas (base legal, principais comandos, principais 

restrições...)? 

6. O artefato apresenta funções que contribuem, de fato, para melhor desenvolvimento da função de 

conformista? 

7. Você considera que o artefato proposto poderá resolver, ou pelo menos, minimizar o problema? 

8. O fluxograma apresentado na página 6 do artefato representa o passo a passo adequado para execução do 

procedimento de conformidade de gestão? 

9. Quais são as oportunidades de melhoria deste artefato? 

10. Você gostaria de propor alguma solução para o problema apresentado? 

11. Você considera que este artefato possa ser utilizado por outras instituições? 
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Apêndice D – Modelo do Termo de Anuência para Autorização de Pesquisa 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. Diretor Geral do        

 

 Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada “A Conformidade de Registro de 

Gestão como Instrumento de Controle Preventivo de Erros e Fraudes: Proposição de um Processo Gerencial no 

âmbito de uma Instituição Federal de Ensino”, a ser realizada pela mestranda Josiane Damaso, do Mestrado 

Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa está sendo realizada sob 

orientação do Professor Doutor Marco Antônio Conejero e coorientação da Professora Doutora Aldara da Silva 

César, com o objetivo de propor um processo gerencial (artefato), que poderá servir de referência para a 

instituição na execução dos procedimentos de Conformidade de Registro de Gestão de forma satisfatória. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessário fazer um levantamento de dados no Sistema 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), além da aplicação de questionário e realização de 

entrevista com alguns servidores envolvidos com o registro da conformidade gestão, para que eles possam, com 

base na sua opinião, ajudar na construção do processo gerencial (artefato) referido. Informamos que a 

confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus será mantida e os dados serão trabalhados de maneira 

consolidada. 

 Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 510/2016 do 

CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP, pois trata-se de: 

• Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

• Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 

• Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática profissional e 

que não revelam dados que possam identificar o sujeito.  

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.Sa., agradecemos a atenção, ficando à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

           
Prof. Dr. Marco Antônio Conejero   Prof. Dra. Aldara da Silva César   
Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF Coorientadora da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 
 

    
Josiane Damaso 

Mestranda – MPA/PPGA/UFF 
 
 

 
(  ) Concordo com a solicitação (  ) Não concordo com a solicitação 

 
       

Diretor Geral 
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Apêndice E – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A Conformidade de Registro de Gestão 

como Instrumento de Controle Preventivo de Erros e Fraudes: Proposição de um Processo Gerencial no âmbito 

de uma Instituição Federal de Ensino”, que visa subsidiar a elaboração da dissertação de mestrado profissional 

em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF), da mestranda Josiane Damaso, sob a orientação 

do Professor Doutor Marco Antonio Conejero e coorientação da Professora Doutora Aldara da Silva César. 

Nesta pesquisa, pretendemos propor um processo gerencial (artefato) que poderá contribuir para a 

realização de maneira satisfatória da Conformidade de Registro de Gestão numa instituição de ensino federal, 

através dos seguintes objetivos específicos: i) Demonstrar a relevância da CRG e da CC como instrumentos de 

controle interno; ii) Levantar as evidências de deficiências na execução do procedimento de CRG na instituição 

federal de ensino, foco do estudo; iii) Mapear o procedimento de CRG da forma como é realizado atualmente, 

verificando as eventuais falhas existentes; iv) Elaborar um processo gerencial para a correta execução da CRG 

na instituição; e iv) Validar o processo gerencial com um gestor da instituição. 

 O motivo que nos leva a pesquisar este assunto refere-se à escassez do tema na literatura brasileira e a 

busca de melhores práticas administrativas na instituição onde está sendo desenvolvida a pesquisa. As lacunas de 

desempenho devem ser aprimoradas sempre, visando o aperfeiçoamento do processo.  

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: i) pesquisa bibliográfica com o intuito de 

conhecer os principais autores e contribuições teóricas sobre a conformidade de registro de gestão; ii) pesquisa 

documental, por meio do SIAFI; e iii) observação participante, uma vez que existe a participação real da 

pesquisadora no interior do grupo observado. A técnica de pesquisa para coleta de dados qualitativos será através 

da aplicação de questionário e de entrevista com uma instituição que seja referência no procedimento.  

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o 

direito à indenização. Você será esclarecido em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se a participar. Também poderá retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma como é atendido pela pesquisadora. Sua identidade será tratada com padrões profissionais 

de sigilo e não será identificado em nenhuma publicação.  

A pesquisa contribuirá para a reflexão dos procedimentos adotados na Conformidade de Gestão, 

visando melhorar as práticas administrativas da instituição. Os resultados desta pesquisa estarão à sua disposição 

quando finalizada. O nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período 

de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias originais, sendo que uma será arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

__________________, ____ de ______________ de 20____. 

 

  

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 
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Apêndice F – Processo Gerencial – Sumário Executivo 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PROCESSO GERENCIAL 

Sumário Executivo 

 

 

CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 

 

 
 

 

 

 

 
1ª Edição 

2019 
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PROCESSO GERENCIAL PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DA 
CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 

1ª Edição / 2019 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente processo gerencial tem por objetivo principal auxiliar os servidores de um 

Instituto Federal de Educação na execução do procedimento de Conformidade de Registro de 

Gestão, considerado um importante instrumento de certificação da movimentação da 

execução orçamentária, financeira e patrimonial de uma UG, além da verificação dos 

documentos que comprovem essas movimentações. Este artefato representa um suporte 

operacional e legal para os conformistas, no entanto, não apresenta uma lista exaustiva de 

todas as restrições possíveis de ocorrer. 

 Ademais, a legislação sobre os procedimentos administrativos passa por constantes 

atualizações. Assim, ao identificar algum campo que apresente possibilidade de 

complementação ou atualização, além de sugestões de melhorias, favor comunicar através do 

e-mail: josiane.damaso@ifsudestemg.edu.br. 

 
 
 

Minas Gerais, Maio/2019 
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Conformidade de Registro de Gestão     
 

 

  

Nome do 

processo 
Conformidade de Registro de Gestão - CRG 

Escopo 

A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos registros 
dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no 
SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações. A 
CRG deverá ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da 
operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento 
do mês. 

Objetivo 
Atuar como instrumento de controle interno, a fim de prevenir erros, fraudes e 
desvios de recursos públicos. 

Entradas 

do 

processo 

� Operações realizadas no SIAFI 
� Recebimento dos processos para análise dos documentos que respaldam essas 

operações. 

Saídas do 

processo 

Registro da conformidade, que deverá ser “sem restrição” ou “com restrição”.  
� SEM RESTRIÇÃO - quando a documentação comprovar de forma fidedigna 
os atos e fatos de gestão realizados. 
� COM RESTRIÇÃO - nas seguintes situações: 

i. Quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e 
fatos de gestão realizados. 
ii. Quando da inexistência da documentação que dê suporte aos registros 
efetuados. 

iii. Quando o registro não espelhar os atos e fatos de gestão realizados, e 
não for corrigida pelo responsável.  

iv. Quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por atos 
e fatos de gestão (IN STN n.º 06/2007). 

Base 

Legal 

� Instrução Normativa STN n.º 06, de 31 de Outubro de 2007. 
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/040000/042700/042706 
� Macrofunção do Manual SIAFI 02.03.14. 
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020314 
� Ofício circular SPO MEC n.º 22, de 08 de Julho de 2014. 
http://ramec.mec.gov.br/spo/orientacoes-tecnicas-da-setorial-
contabil/conformidades 
� Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-
376590-publicacaooriginal-1-pl.html 
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Responsáveis 

pelo registro da 

CRG 

A IN STN n.º 6/2007 determina que o Ordenador de Despesas - OD da UG 
é encarregado por designar formalmente um servidor responsável para o 
registro da conformidade, bem como o seu substituto. Para tal, deve o 
ordenador observar a obrigatoriedade de segregação de função, uma vez 
que o conformista indicado não pode realizar lançamentos no SIAFI e não 
pode ser responsável pelo registro da Conformidade Contábil. No 
momento em que a instituição, por fatores devidamente justificados, não 
possuir servidores habilitados para exercer tal função, a conformidade 
deverá ser registrada pelo próprio ordenador de despesas. 

Requisitos para 

execução do 

procedimento 

de CRG 

� Ser designado formalmente, mediante Portaria; 
� Possuir perfil CONFDOC no SIAFI; 
� Constar no cadastro da UG no SIAFI, como responsável pela CRG; 
� Não emitir documentos que tragam reflexos no SIAFI, respeitando o 
princípio da segregação de função; 
� Constar no cadastro do Rol de Responsáveis no SIAFI, como 
responsável pela CRG; 
� Para designar o servidor responsável deve ser observado o disposto pelo 
TCU no Acórdão n.º 1979/2012, no qual recomenda à STN que estabeleça 
e normatize os requisitos mínimos para a indicação de responsáveis pela 
CRG. 

Principais 

transações 

>ATUCONFREG: Atualiza Conformidade de Registros de Gestão 
>CONCONFREG: Consulta Conformidade de Registros de Gestão 
>IMPCONFREG: Imprime Conformidade de Registros de Gestão 
>CONRESTREG: Consulta Restrições de Registros de Gestão 
>CONFECMES: Consulta Calendário de Fechamento 

Principais 

documentos do 

SIAFI a serem 

analisados 

� Programação Financeira - PF 
� Nota de Dotação - ND 
� Nota de Movimentação de Crédito - NC 
� Pré-Empenho – PE 
� Nota de Empenho - NE 
� Nota de Lançamento / Nota de Sistema - NL/NS 
� Ordem Bancária - OB 
� Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - DF 
� Guia de Recolhimento da Previdência Social GPS - GP 
� Documento de Arrecadação de Receitas Municipais DAR - DR 
� Guia de Recolhimento da União GRU – GR 
� Documentos Fiscais 
� Contratos de Despesas e Termos Aditivos 
� Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA 
� Relatório de Movimentação de Bens Móveis - RMB 
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Movimentações 

mais frequentes 

para análise da 

CRG 

� Correta emissão de documentos no SIAFI: Evitar erros de digitação, 
ausência de dados essenciais, etc. 
� Respeito aos estágios da despesa (empenho, liquidação e pagamento): 
Verificar se a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou de outro 
documento legal é igual ou posterior à data de emissão do empenho, para 
não haver inversão nos estágios da despesa. Não se deve liquidar uma 
despesa que não foi empenhada e é vedado pagar uma despesa que não foi 
liquidada. 
� Conferência do documento fiscal: Conferência de CNPJ do emitente e 
do destinatário, valores, quantidade etc. Verificar se a empresa é optante 
pelo simples. Analisar se o documento foi devidamente atestado pelo 
servidor que recebeu a mercadoria ou acompanhou a prestação do serviço 
e se este documento está devidamente autorizado pelo Ordenador de 
Despesa para pagamento, considerando a data igual ou posterior à 
liquidação. 
� Nota de Lançamento: Conferência do registro da apropriação / 
liquidação de receitas e despesas, além de outras transações referentes à 
ajustes contábeis. 
� Nota de Empenho: A nota de empenho indica o nome do credor, a 
especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do 
saldo da dotação própria (PI, PTRES, Fonte, Natureza de Despesa). O 
empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
� Composição dos processos licitatórios e seus prazos: Os processos 
licitatórios devem ser analisados observando o que dispõe as bases legais 
bem como as instruções internas da instituição, averiguando o tipo de 
contratação (pregão, dispensa ou inexigibilidade) utilizado. 
� Acompanhamento dos contratos: Os termos de contrato devem ter seus 
registros no SIAFI, conforme o processo licitatório de origem, 
apresentando clareza nas condições para sua execução. Além disso, deve 
ser conferida a baixa da conta de contratos a cada novo documento fiscal. 
� Ordem Bancária: Verificar a documentação de autorização de 
pagamento, conferência do credor e dos valores pagos. Em caso de 
cancelamento da OB, analisar os motivos, bem como a devida 
regularização. 
� Demonstrativo dos relatórios de movimentação de bens em estoque e 
bens móveis - RMA e RMB: Verificar se estão lançados os dados relativos 
ao mês e exercício, o saldo atual e anterior e se os dados são compatíveis. 
A ausência desses demonstrativos será objeto de restrição no último dia 
útil ao mês subsequente a que se refere. 
� Registro da depreciação e amortização: Verificar o registro de 
depreciação dos bens móveis e da amortização do ativo intangível que 
perdem seus valores com o passar do tempo. 
� Acompanhamento do pagamento de diárias: Análise do beneficiário, da 
descrição da viagem efetuada e as justificativas. 
� Acompanhamento do pagamento de bolsas: Análise dos pagamentos 
relativos aos diversos tipos de bolsas ofertadas pela instituição. 
� Dedução e Encargos: Verificação da retenção dos impostos e 
contribuições sobre os documentos fiscais, analisando a legislação 
pertinente, bem como a alíquota e o código de retenção utilizados. 
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Fluxograma do processo de Conformidade de Registro de Gestão 
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Etapas para execução da Conformidade de Registro de Gestão – Detalhamento das 

atividades do fluxograma 

 

Processo Etapa Descrição da Etapa 
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1. Receber os documentos 
para análise. 

Os documentos devem ser encaminhados ao setor de CRG em até 
três dias úteis após a execução orçamentária, financeira ou 
patrimonial. 

2. Imprimir o relatório no 
SIAFI. 

Acessar o SIAFI através do link http://acesso.serpro.gov.br/. Digitar 
CPF e senha de acesso. Digitar o comando >CONCONFREG para 
visualizar os dias que necessitam de conformidade. A seguir, o 
conformista deve imprimir o relatório por meio do comando 
“>IMPCONFREG” referente a cada dia. Marcar “x” em todos os 
documentos listados e imprimir a tela. 

3. Analisar os documentos 
comprobatórios. 

Analisar todos os documentos. Conciliar os documentos 
comprobatórios com as informações constantes no relatório do 
SIAFI. Conferir se os documentos fiscais estão devidamente 
assinados pelo responsável pelo ateste e pelo ordenador de 
despesas.  Caso esteja tudo em conformidade, assinar o relatório e 
proceder ao registro da conformidade no SIAFI. 

Todos os documentos foram 
analisados? 

A CRG não se vale de amostragem, logo, toda a documentação 
deve ser analisada. 

Os lançamentos apresentam 
inconsistências? 

Havendo inconsistência nos lançamentos, os mesmos devem ser 
devolvidos ao setor responsável para conferência e correção. 

4. Registrar a conformidade 
COM restrição, passível de 
alteração. 

Realizada a conferência de toda documentação e existindo 
inconsistências, o registro da conformidade deverá ser COM 
restrição, podendo este status ser alterado até o fechamento do mês 
(conforme calendário da STN). 

5. Orientar como deve ser o 
procedimento correto. 

O conformista de gestão deve informar ao setor responsável as 
possíveis inconsistências, orientando sobre a forma correta de 
proceder. 

6. Solicitar formalmente a 
regularização. 

Deve ser solicitada formalmente ao setor responsável, a correção do 
lançamento que apresenta inconsistência. 

Regularização realizada até 
o final do mês corrente? 

Verificar se o setor responsável realizou a correção da 
inconsistência até o final do mês corrente (conforme calendário pré-
definido pela STN). 

7. Manter o registro da 
CRG COM Restrição. 

Se as inconformidades não forem corrigidas e a inconsistência 
prevalecer, o registro da conformidade de gestão deve permanecer 
COM restrição. 

8. Registro da CRG SEM 
Restrição. 

Não havendo nenhuma inconsistência, o registro da conformidade 
de gestão deve ser SEM restrição. 

9. Arquivar processo. 

A documentação comprobatória da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial da UG deverá permanecer arquivada, à 
disposição dos órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos, a 
contar do julgamento das contas pelo TCU, não sendo dispensada a 
observância dos prazos previstos em legislações específicas 
(tributária, previdenciária e outras). 

A ausência do registro da CRG ou o seu registro com restrição, será objeto de restrição contábil. 
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DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 

1ª Edição / 2019 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente instrumento tem por objetivo principal auxiliar os servidores de um 

Instituto Federal de Educação, na execução do procedimento de Conformidade de Registro de 

Gestão - CRG, dispondo de um roteiro sobre as principais atividades desempenhadas pela 

Unidade Gestora. Assim, este artefato visa orientar o conformista, porém, não o exime de suas 

responsabilidades, bem como da constante atualização do presente manual.  

  

 
 
 

Minas Gerais, Maio/2019 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 O controle interno consiste na verificação permanente e sistemática exercida sobre os 

registros, documentos ou outros meios, com o objetivo de apurar se existe conformidade com 

o padrão estabelecido, com o resultado esperado ou com o que determina a legislação (CRUZ; 

GLOCK, 2008). 

 O Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI é considerado 

uma ferramenta estratégica de controle do governo federal, por disponibilizar registros diários 

de informações armazenadas, possibilitando a execução orçamentária, financeira, patrimonial 

e contábil dos diversos órgãos da administração pública nos três poderes (FONTES FILHO; 

NAVES, 2014). 

 A Conformidade de Registro de Gestão - CRG, instrumento de controle interno 

executado no SIAFI, é atualmente regulamentada pela Instrução Normativa - IN da Secretaria 

do Tesouro Nacional - STN nº 06, de 31 de outubro de 2007. Em seu artigo 6º, estabelece 

que: “A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos 

e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência 

de documentos hábeis que comprovem as operações”. 

 O Manual SIAFI Web também estabelece diretrizes para a execução do 

procedimento de CRG, através da Macrofunção 020314, que tem por objetivo detalhar os 

procedimentos mencionados pela IN STN nº 06/2007. 

 Neste contexto, a CRG, também chamada de conformidade diária ou conformidade 

de suporte documental, deve funcionar como um filtro, que evita que erros ou inconsistências 

sigam adiante e que venham a comprometer a imagem da administração perante a opinião 

pública. Além disso, o aperfeiçoamento nas práticas de controle possibilita um processo de 

execução mais coeso e harmônico, com maior transparência e redução dos riscos na gestão 

dos recursos públicos (TORRES JÚNIOR, 2000; GARCIA FILHO; MELLO; RESENDE; 

2013). 

 

1.1 Base Legal 

 
� Instrução Normativa STN nº 06, de 31 de Outubro de 2007 

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/040000/042700/042706 

� Macrofunção do Manual SIAFI 02.03.14 – Conformidade de Registro de Gestão 

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020314 
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� Ofício circular SPO MEC nº 22, de 09 de Julho de 2014 

http://ramec.mec.gov.br/spo/orientacoes-tecnicas-da-setorial-contabil/conformidades 

� Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-

publicacaooriginal-1-pl.html 

 

1.2 Responsáveis pelo registro da CRG 

 
A IN STN nº 6/2007 determina que o Ordenador de Despesas - OD da Unidade 

Gestora – UG é encarregado por designar formalmente um servidor responsável para o 

registro da conformidade, bem como o seu substituto. Para tal, deve o ordenador observar a 

obrigatoriedade de segregação de função, uma vez que o conformista indicado não pode 

realizar lançamentos no SIAFI. Logo, a CRG pode ser realizada por qualquer servidor 

legalmente designado para a tarefa, desde que não seja concomitantemente responsável pela 

emissão dos documentos nem pelo registro da Conformidade Contábil. 

 Ressalta-se a importância de indicar para ser o responsável pela CRG, um servidor 

que tenha conhecimento técnico, necessário para fiscalização das rotinas de execução 

orçamentária, financeira e patrimonial. Além disso, conforme preconiza o Ofício Circular 

SPO MEC nº 22, de 09 de Julho de 2014, os responsáveis pela conformidade (titular e 

substituto) devem ser “treinados pela área técnica da UG de modo a desempenharem suas 

funções de forma correta e eficiente”. 

 No momento em que a instituição, por fatores devidamente justificados, não possuir 

servidores habilitados para exercer tal função, a conformidade deverá ser registrada pelo 

próprio ordenador de despesas. 

 Os dados dos conformistas, titular e substituto, formalmente designados, devem 

constar no cadastro de Rol de Responsáveis do SIAFI. Para execução do procedimento o 

conformista deve possuir acesso ao SIAFI, bem como ter cadastrado o perfil necessário para 

execução do procedimento. 

 Para saber quem é o encarregado pelos cadastros em sua UG, basta acessar o link 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/cadastradores_novosite/index_cadastradores.asp, 

preencher o campo “nº da UG” e clicar em “consultar”. Será apresentada a relação com todos 

os cadastradores tanto em nível de UG (nível 1) quanto em nível do órgão (nível 3).  
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 No processo de análise da CRG, o conformista deve atuar buscando eliminar as 

irregularidades (se for o caso), evitando, sempre que possível, o registro da conformidade 

“com restrição”. 

 

1.3 Requisitos para execução do procedimento de CRG 

 
� Ser designado formalmente, mediante Portaria; 

� Possuir perfil CONFDOC no SIAFI; 

� Constar no cadastro da UG no SIAFI, como responsável pela CRG; 

� Não emitir documentos que tragam reflexos no SIAFI, respeitando o princípio da 

segregação de função; 

� Constar no cadastro do Rol de Responsáveis no SIAFI, como responsável pela CRG; 

� Para designar o servidor responsável deve ser observado o disposto no Acórdão nº 

1979/2012 que recomenda à STN que estabeleça e normatize os requisitos mínimos 

para a indicação de responsáveis pela CRG, em complemento ao disposto no art. 8º da 

IN STN nº 6, de 31/10/2007. 

 

1.4 Principais transações 

 
 As principais transações a serem executadas no SIAFI referente à CRG estão 

apresentadas abaixo. Após acessar o SIAFI, deve-se digitar na linha de comando, uma das 

seguintes transações: 

� >ATUCONFREG - Atualiza Conformidade de Registros de Gestão 

� >CONCONFREG - Consulta Conformidade de Registros de Gestão 

� >IMPCONFREG - Imprime Conformidade de Registros de Gestão 

� >CONRESTREG - Consulta Restrições de Registros de Gestão 

� >CONFECMES - Consulta Calendário de Fechamento 

 

1.5 Principais documentos do SIAFI a serem analisados 

 
� Programação Financeira - PF 

� Nota de dotação - ND 

� Nota de Movimentação de Crédito - NC 

� Pré-empenho – PE 
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� Nota de Empenho - NE 

� Nota de Lançamento / Nota de Sistema - NL/NS 

� Ordem Bancária - OB 

� Documento de arrecadação de receitas federais DARF - DF 

� Guia de recolhimento da previdência social GPS - GP 

� Documento de arrecadação de receitas municipais DAR - DR 

� Guia de Recolhimento da União GRU – GR 

� Documentos Fiscais 

� Contratos de Despesas e Termos Aditivos 

� Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA 

� Relatório de Movimentação de Bens Móveis - RMB 

 

1.6 Principais restrições 

 
 Restrições são códigos que permitem identificar a descrição de uma irregularidade e 

devem ser aplicadas pelo conformista, quando for identificada a existência de alguma 

desconformidade. 

 Todas as restrições podem ser consultadas no SIAFI através da transação 

>CONRESTREG e estão disponíveis também no ANEXO A. 

 As principais restrições estão descritas a seguir.  
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Principais restrições – CRG 

009. ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO – NE; 
011. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – NE; 
015. ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) – NE; 
044. ERRO NO CAMPO VALOR UNITÁRIO – NE; 
045. ERRO NO VALOR DO ITEM – NE; 
101. ERRO NA DATA DE EMISSÃO – NL/NS; 
111. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – NL/NS; 
112. ERRO NO CÓDIGO DE EVENTO – NL/NS; 
118. FALTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTO E/OU CONTRIBUIÇÃO – NL/NS; 
216. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – OB; 
305. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – ND; 
356. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – NC; 
401. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR – DF; 
402. ERRO NO VENCIMENTO DO DOCUMENTO – DF; 
403. ERRO NO CAMPO PERÍODO DE APURAÇÃO – DF; 
410. ERRO NO PREENCHIMENTO DO COD. DA RECEITA – DF; 
411. ERRO NO VALOR DA RECEITA DO DARF – DF; 
415. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – DF; 
426. RECOLHIMENTO INDEVIDO – DF; 
454. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR – GP; 
455. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO CODIGO PAGTO – GP; 
456. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO COMPETÊNCIA – GP; 
459. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – GP; 
465. ERRO DE PREENCHIMENTO NO CAMPO VALOR DO INSS – GP; 
469. RECOLHIMENTO INDEVIDO – GP; 
502. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR – DR; 
511. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – DR; 
512. RECOLHIMENTO INDEVIDO – DR; 
825. ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO – PF; 
900. FALTA DE TEMPESTIVIDADE NA REMESSA DOCUMENTO; 
901. FALTA DE REMESSA DE RMA; 
903. FALTA DE REMESSA DO RMB; 
904. FALTA DE REMESSA DE DOCUMENTACAO PATRIMONIAL; 
908. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONFORMIDADE DE GESTÃO; 
909. APROPRIAÇÃO DE DESPESA SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; 
910. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO SEM O "ATESTE" DEVIDO; 
911. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO SEM AUTORIZAÇÃO DA DESPESA; 
912. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO SEM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO; 
913. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALOR INDEVIDO; 
914. PAGAMENTO SEM LIQUIDAÇÃO DA DESPESA; 
915. FALTA DE EMPENHO DA DESPESA; 
916. DOCUMENTO NÃO COMPATÍVEL COM A OPERAÇÃO; 
918. REALIZAÇÃO DA DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO; 
920. SALDO CONTABIL DO ALMOXARIFADO NAO CONFERE C/RMA; 
921. SALDO CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB; 
951. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA. 
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1.7 Procedimentos 

 
 As UG’s devem proceder diariamente à análise do relatório de conformidade de 

gestão, obtido no SIAFI através da transação >IMPCONFREG, no qual constam todos os 

lançamentos do dia, excetuando os registros provenientes de processo automático, que são 

definidos pela Coordenação Geral de Contabilidade. Para análise dos lançamentos do SIAFI, 

o conformista, através da transação >CONCONFREG, consegue visualizar todos os 

documentos passíveis de análise para efetivação do registro da conformidade. 

 A CRG deverá ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da 

operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A 

data de fechamento do mês é determinada pela Setorial Contábil do Órgão, que pode ser 

consultada através da transação >CONFECMES. 

 O registro da conformidade se dará através do comando >ATUCONFREG, e deverá 

ser “sem restrição” ou “com restrição”.  

� SEM RESTRIÇÃO - quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e 

fatos de gestão realizados. 

 

Em hipótese alguma deverá existir o registro da conformidade “sem restrição”, sem que tenha 

ocorrido a conferência real dos documentos disponibilizados sob forma física ou eletrônica. 

Este pode ser considerado um erro grave cometido por um conformista. Em caso de 

impossibilidade de conferência, deve ser aplicada a restrição 951 – Documentação não 

analisada. 

 

� COM RESTRIÇÃO - nas seguintes situações: 

I. Quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão 

realizados; 

II. Quando da inexistência da documentação que dê suporte aos registros efetuados; 

III. Quando o registro não espelhar os atos e fatos de gestão realizados, e não for corrigida 

pelo responsável; e 

IV. Quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por atos e fatos de 

gestão. 
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 A conformidade registrada “com restrição”, caso tenha suas inconformidades 

corrigidas até o encerramento do mês definido pelo calendário SIAFI, poderá ter seu status 

alterado para “sem restrição”. O mesmo acontece quando se aplica a restrição 951 – 

Documentação não Analisada. Neste caso, a documentação deverá ser analisada 

posteriormente e o status modificado para “sem restrição” até o encerramento do mês. 

 

 O servidor deverá ter muita cautela em verificar todos os documentos, visando filtrar 

as possíveis falhas, erros ou irregularidades na execução. No entanto, deve-se ficar atento para 

não perder o prazo de três dias úteis. Havendo feriado local, a atenção deverá ser redobrada, 

tendo em vista que o SIAFI não tem controle dos feriados de cada município. Mesmo tendo 

sido feito todo o trabalho de análise documental, decorrido o prazo estabelecido, o sistema, 

automaticamente, estabelecerá a situação de “sem conformidade”, não podendo mais ser 

alterada. 

  

 A CRG, suporte ao registro da Conformidade Contábil, é o procedimento voltado 

para a averiguação da adequabilidade dos documentos emitidos no SIAFI com a 

documentação suporte, não se confundindo com a análise da legalidade do ato, cuja 

responsabilidade é de quem o ordenou. 

 A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

da UG deverá permanecer arquivada na respectiva UG, à disposição dos órgãos e das 

unidades de controle, pelo prazo de cinco anos, a contar do julgamento das contas pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU, não sendo dispensada a observância dos prazos previstos 

em legislações específicas, tais como: tributária, previdenciária e outras. 
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2. PRINCIPAIS ROTINAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 

 

 O primeiro passo para o registro da conformidade consiste no acesso ao “SIAFI tela 

preta” (Figura 1), no qual o usuário deve digitar seu CPF e senha, respeitando os requisitos 

apresentados no item 1.5. 

Figura 1: Acesso ao SIAFI tela preta 

 

 Deste modo, no dia seguinte às movimentações realizadas no SIAFI, o conformista 

deve imprimir o relatório através do comando >IMPCONFREG, para proceder à análise 

documental diariamente (Figura 2 e 3). 

 

Figura 2: Transação >IMPCONFREG 
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Figura 3: Transação >IMPCONFREG (dados da UG) 

 

 

 Para impressão do relatório devem ser selecionadas com o “X” os documentos que o 

conformista desejar imprimir. Para análise de todas as movimentações e impressão completa 

do relatório, que deverá permanecer arquivado no setor, todas as opções devem ser 

selecionadas (Figura 4). 

 

Figura 4: Transação >IMPCONFREG (seleção dos documentos para impressão) 

 

Inserir os dados de sua 
UG, Gestão e o dia que 
pretende analisar. 

Marcar as opções que deseja imprimir. 
Para um relatório completo, o ideal é que 
todas as opções sejam selecionadas. Selecionar 

impressora 
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 Em seguida, deve-se retornar à página inicial do sistema HOD e acessar a impressora 

3270. Na janela que será aberta, acessar o menu “Arquivo”, opção “Configuração de Página” 

e informar os seguintes parâmetros para impressão: caracteres por polegadas: 17; linhas por 

polegada: 8; máximo de linhas por página: 66; máximo de caracteres por linhas: 132. Em 

“Configuração de Impressão” deve-se selecionar a opção “Retrato” e clicar em “ok” (Figura 

5). 

 

Figura 5: Transação >IMPCONFREG (impressão) 

 

 

 Os setores responsáveis devem encaminhar para o setor de conformidade, todos os 

documentos hábeis referentes à movimentação do dia anterior. De posse do relatório e com 

base nesta documentação, o responsável pela CRG passa a realizar os trabalhos de análise 

documental, identificando e conferindo os dados registrados no SIAFI com os demais 

documentos. 

 O Anexo B traz como modelo uma planilha de controle dos registros de 

conformidade, que poderá ser utilizada pelos conformistas para anotação de todas as 

informações que se referem aos procedimentos de conformidade realizados. Na planilha 

devem constar informações como quantidade de documentos analisados, quantos erros 

ocorreram, as restrições aplicadas, o motivo das restrições, etc. Esta planilha tem por objetivo 

auxiliar no controle do procedimento de CRG, além de facilitar a coleta de informações em 

caso de uma auditoria. 

 Através da transação >CONCONFREG é possível verificar os dias que estão 

pendentes de registro de conformidade e detalhar os lançamentos efetuados em cada dia de 

Selecionar 
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movimentação (Figuras 6 e 7). Para detalhar os lançamentos, basta posicionar o cursor no dia 

desejado e pressionar a tecla a F6 (Figura 8). 

 

Figura 6: Transação >CONCONFREG 

 

 

Figura 7: Transação >CONCONFREG (dados da UG)

 

 

 

Inserir os dados de 
sua UG/Gestão. 
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Figura 8: Transação >CONCONFREG (lançamentos) 

 

 

 O sistema irá apresentar todos os documentos. Para detalhar e analisar cada um deles, 

juntamente com os documentos comprobatórios, deve-se posicionar o cursor na frente do 

documento desejado e pressionar a tecla F2 (Figura 9). Novamente deve-se apertar o F2 para 

detalhar cada documento específico e trazer todas as informações referentes a ele (Figura 10). 

Estes passos permitem a conferência minuciosa de todos os documentos. O exemplo a seguir 

demonstra o detalhamento do documento “DF – DARF”. 

 

Figura 9: Transação >CONCONFREG (detalhamento) 

 

Até 3 dias úteis 
para registro da 
conformidade. 

Posicionar o cursor na 
frente de cada documento 
e pressionar F2. 

Todos os documentos 
devem ser analisados. 
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Figura 10: Transação >CONCONFREG (detalhamento DARF) 

 
 

 Realizadas as devidas conferências, deve o conformista proceder ao registro da CRG, 

por meio da transação >ATUCONFREG (Figura 11). Estando toda a documentação referente 

à movimentação do dia correta, o registro da conformidade será “sem restrição”. Deste modo, 

após digitar sua UG, Gestão e o dia que será efetuado o registro, o conformista deve digitar no 

campo “Possui restrição” a opção “N” (Não). Havendo restrição, no referido campo deve ser 

digitada a opção “S” (Sim) (Figura 12), abrindo uma nova tela para a indicação das restrições 

referentes aos erros encontrados na análise documental (Figura 13). 

 

Figura 11: Transação >ATUCONFREG 

 

Novamente posicionar o 
cursor na frente de cada 
documento, pressionar F2 
e proceder à análise 
individual. 
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Figura 12: Transação >ATUCONFREG (dados da UG) 

 

 

Figura 13: Transação >ATUCONFREG (indicação de restrições) 

 

 
 No campo “Num. Orig” deve ser registrado o documento que apresenta erro ou 

inconsistência, ou que não possua documentação física que suporte o lançamento. No campo 

“Restrição” deverá ser registrada a restrição correspondente, disponível no Anexo A e que 

também pode ser consultada através da transação >CONRESTREG (Figura 14). Caso a 

inconsistência seja corrigida, no campo “Acerto” deve ser informado o documento do SIAFI 

emitido para regularizar a restrição. Pode-se indicar o acerto do documento até o fechamento 

do mês, definido pelo calendário da STN. 

Inserir a UG, Gestão, o dia 
correspondente e se possui 
ou não restrição (S/N). Caso 
a resposta seja S, abrirá uma 
nova tela para indicação das 
restrições. 

Indicar aqui os dados referentes 
à restrição aplicada. 
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 Caso o conformista, por fatores diversos, não tenha tido tempo hábil para a 

conferência de toda a documentação comprobatória dos registros de gestão dentro do prazo de 

três dias úteis, poderá registrar o código “951 - Documentação não analisada”. No entanto, 

este registro, respaldado na conferência da documentação, deverá ser alterado até o 

fechamento do mês, para se evitar aplicação de restrição na Conformidade Contábil. 

 

Figura 14: Transação >CONRESTREG 

 

 

Figura 15: Transação >CONRESTREG (dados) 

 

Digitar o código da restrição e 
pressionar F2 para detalhá-la. Também 
é possível apenas pressionar enter, para 
aparecer o código e a descrição de todas 
as restrições. 
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 O Anexo C apresenta a “Declaração de Realização da Conformidade de Registro de 

Gestão – Sem Restrição”, que deve ser impressa e assinada pelo conformista quando não 

forem encontrados erros ou equívocos na realização dos procedimentos.  

 No Anexo D temos a “Declaração de Realização da Conformidade de Registro de 

Gestão – Com Restrição”, na qual o conformista declara e, consequentemente, informa à sua 

chefia imediata e ao responsável pelo lançamento, sobre a aplicação de restrições e do tempo 

hábil para corrigi-las. Antes do fechamento do calendário mensal, o status "com restrição" 

pode ser alterado para "sem restrição", caso a irregularidade tenha sido corrigida. Não 

havendo a correção, haverá aplicação de restrição também na Conformidade Contábil.  

 As informações constantes nos Anexos B, C e D foram fornecidas por um 

conformista de uma UG que é referência na execução do procedimento de CRG e que utiliza 

desses documentos para facilitar o registro da conformidade, o arquivo dos documentos 

comprobatórios e também visando atender às determinações legais, se respaldando de 

possíveis problemas futuros. 
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Fluxograma do processo de Conformidade de Registro de Gestão 
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Etapas para execução da conformidade de registro de gestão - Detalhamento das atividades 

do fluxograma 

 

Processo Etapa Descrição da Etapa 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

E
 D

E
 R

E
G

IS
T

R
O

 D
E

 G
E

ST
Ã

O
 -

 C
R

G
 

1. Receber os documentos 
para análise. 

Os documentos devem ser encaminhados ao setor de CRG em até 
três dias úteis após a execução orçamentária, financeira ou 
patrimonial. 

2. Imprimir o relatório no 
SIAFI. 

Acessar o SIAFI através do link http://acesso.serpro.gov.br/. 
Digitar CPF e senha de acesso. Digitar o comando 
>CONCONFREG para visualizar os dias que necessitam de 
conformidade. A seguir, o conformista deve imprimir o relatório 
por meio do comando “>IMPCONFREG” referente a cada dia. 
Marcar “x” em todos os documentos listados e imprimir a tela. 

3. Analisar os documentos 
comprobatórios. 

Analisar todos os documentos. Conciliar os documentos 
comprobatórios com as informações constantes no relatório do 
SIAFI. Conferir se os documentos fiscais estão devidamente 
assinados pelo responsável pelo ateste e pelo ordenador de 
despesas.  Caso esteja tudo em conformidade, assinar o relatório e 
proceder ao registro da conformidade no SIAFI. 

Todos os documentos foram 
analisados? 

A CRG não se vale de amostragem, logo, toda a documentação 
deve ser analisada. 

Os lançamentos apresentam 
inconsistências? 

Havendo inconsistência nos lançamentos, os mesmos devem ser 
devolvidos ao setor responsável para conferência e correção. 

4. Registrar a conformidade 
COM restrição, passível de 
alteração. 

Realizada a conferência de toda documentação e existindo 
inconsistências, o registro da conformidade deverá ser COM 
restrição, podendo este status ser alterado até o fechamento do mês 
(conforme calendário da STN). 

5. Orientar como deve ser o 
procedimento correto. 

O conformista de gestão deve informar ao setor responsável as 
possíveis inconsistências, orientando sobre a forma correta de 
proceder. 

6. Solicitar formalmente a 
regularização. 

Deve ser solicitada formalmente ao setor responsável, a correção 
do lançamento que apresenta inconsistência. 

Regularização realizada até 
o final do mês corrente? 

Verificar se o setor responsável realizou a correção da 
inconsistência até o final do mês corrente (conforme calendário 
pré-definido pela STN). 

7. Manter o registro da 
CRG COM Restrição. 

Se as inconformidades não forem corrigidas e a inconsistência 
prevalecer, o registro da conformidade de gestão deve permanecer 
COM restrição. 

8. Registro da CRG SEM 
Restrição. 

Não havendo nenhuma inconsistência, o registro da conformidade 
de gestão deve ser SEM restrição. 

9. Arquivar processo. 

A documentação comprobatória da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial da UG deverá permanecer arquivada, à 
disposição dos órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos, a 
contar do julgamento das contas pelo TCU, não sendo dispensada a 
observância dos prazos previstos em legislações específicas 
(tributária, previdenciária e outras). 

A ausência do registro da CRG ou o seu registro com restrição, será objeto de restrição contábil. 
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3. CHECKLIST’s PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS REFERENTE À CRG NO 
SIAFI 

 
 Esta seção apresenta as principais definições sobre os documentos que necessitam ser 

conferidos pelo conformista de gestão, além de um roteiro, no formato de checklist, para 

auxiliar o servidor na conferência de cada um dos itens. 

 

3.1 Programação Financeira – PF 

 A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades que tem o 

objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos 

financeiros, de modo a assegurar a execução dos programas anuais de trabalho. 

 A utilização da nota de Programação Financeira - PF para registro da Proposta de 

Programação Financeira - PPF e Programação Financeira Aprovada - PFA ocorre 

facultativamente, entre UG Executoras e suas respectivas setoriais de programação financeira 

e, obrigatoriamente, entre estas e a COFIN/STN. Esta etapa precede à liberação de cotas de 

despesa, repasses e de sub-repasses. 

 

Transação: >CONPF (Consulta Programação Financeira) 
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Checklist para conferência da Programação Financeira – PF 

 

(*1) Códigos de Categoria de Gasto:  

- A (pessoal e encargos sociais)  

- B (juros e encargos da dívida)  

- C (outras despesas correntes)  

- D (investimento) 

- E (inversão financeira) 

- F (amortização da dívida) 

- P (passivo financeiro) 

- R (reserva de contingência) 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 O campo da “UG/GESTAO Favorecida” está correto.  

4 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

5 
O “Evento” foi escolhido corretamente, de acordo com a movimentação do 
crédito. 

 

6 
A “Fonte” utilizada está correta. Transação: >CONFONTE (Consulta a Fonte de 
Origem dos Créditos Orçamentários). 

 

7 
A vinculação de pagamento está correta, sendo a mesma de onde saiu o recurso 
para transferência ou devolução. 

 

8 
O campo categoria do gasto “C” está correto. (Principais categorias utilizadas: c 
- outras despesas correntes; d - investimentos). (*1) 

 

9 
A “Classificação Contábil” da despesa foi preenchida com as contas corretas, em 
nível de escrituração, ou seja, a conta em que será classificada a despesa. 
Transação: >CONCONTA (Consulta Conta Contábil).  

 

10 
A “Classificação Orçamentária” representa as contas complementares ao 
processo de escrituração (ND). 

 

11 
O tipo de recurso “R” está correto, de acordo com a categoria de gasto e a fonte 
sub-repassada. 

 

12 O campo “Mês” de liberação da PF está correto.  

13 O campo “Valor” corresponde ao valor programado para cada categoria de gasto.  
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3.2 Nota de Dotação – ND 

 
 A Nota de Dotação é o primeiro documento a ser registrado no SIAFI para dar início 

a execução orçamentária. Através da ND as unidades orçamentárias recebem os registros 

referentes ao Projeto da Lei Orçamentária (PLOA), antecipação de dotação autorizada pela 

LDO e a dotação inicial e as suplementações consignadas para o Orçamento Geral da União. 

É o documento utilizado para registro de desdobramento do Plano Interno ou detalhamento da 

Fonte de recursos (se for detalhada), dos créditos previstos no OGU e à inclusão de créditos 

nele não incluídos. 

 

Transação: >CONND (Consulta Nota de Dotação) 
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Checklist para conferência da Nota de Dotação – ND 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 
A “Espécie” utilizada foi adequada para o nível de detalhamento (1 - Detalha 
ND, Fonte, UGR e PI ou 2 - Detalha Fonte, UGR e PI). 

 

4 
O campo “Esfera” está correto (1: Orçamento Fiscal; 2: Orçamento da 
Seguridade Social). 

 

5 
O campo “PTRES” está correto. Transação: >CONPTRES (Consulta o Plano de 
Trabalho Resumido). 

 

6 
A “Fonte” utilizada está correta. Transação: >CONFONTE (Consulta a Fonte de 
Origem dos Créditos Orçamentários). 

 

7 A “Grupo de despesa – ND” está classificado corretamente.  

8 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

9 
O campo “ Unidade Gestora Responsável - UGR” está preenchido com os dados 
do órgão responsável pela descentralização do recurso orçamentário para a UG. 

 

10 
O “Plano Interno – PI” comporta o objeto da despesa empenhada, ou seja, está 
correto para o item a ser empenhado e sua finalidade. Transação: >CONPI 
(Consulta Plano Interno). 

 

11 O campo “Valor” foi preenchido corretamente.  

12 
Os dados estão de acordo com o despacho ou com a transcrição para emissão da 
nota de empenho. 
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3.3 Nota de Movimentação de Crédito – NC 

 
 A Nota de Movimentação de Crédito – NC é documento utilizado para registrar 

eventos vinculados à movimentação interna e externa de créditos (provisão e destaque) e suas 

anulações. 

 

Transação: >CONNC (Consulta Nota de Movimentação de Crédito) 
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Checklist para conferência da Nota de Crédito – NC 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 O campo da “UG/GESTAO Favorecida” está de acordo com o despacho.  

4 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

5 
O “Evento” foi escolhido corretamente, de acordo com a movimentação do 
crédito. 

 

6 
O campo “Esfera” está correto (1: Orçamento Fiscal; 2: Orçamento da 
Seguridade Social). 

 

7 
O campo “PTRES” está correto. Transação: >CONPTRES (Consulta o Plano de 
Trabalho Resumido). 

 

8 
A “Fonte” utilizada está correta. Transação: >CONFONTE (Consulta a Fonte de 
Origem dos Créditos Orçamentários). 

 

9 
A “Natureza de despesa – ND” está classificada corretamente, de acordo com o 
crédito orçamentário disponibilizado à unidade. Transação: >CONNATSOF 
(Consulta Natureza de Despesa). (*1) 

 

10 
O campo “ Unidade Gestora Responsável - UGR” está preenchido com os dados 
do órgão responsável pela descentralização do recurso orçamentário para a UG. 

 

11 
O “Plano Interno – PI” comporta o objeto da despesa empenhada, ou seja, está 
correto para o item a ser empenhado e sua finalidade. Transação: >CONPI 
(Consulta Plano Interno). 

 

12 O campo “Valor” foi preenchido corretamente.  
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3.4 Nota de Empenho – NE e Pré-Empenho - PE 

 

 O empenho representa o primeiro estágio da despesa pública, onde é criada a 

obrigação de pagamento da despesa pelo governo ao credor. 

 A Nota de Empenho - NE é um documento utilizado para registrar as operações que 

envolvem despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública e que indica o nome 

do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da 

dotação própria. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, conforme artigos 60 

e 61 da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964. 

 O empenho da despesa pode ser do tipo: 

� Ordinário: a despesa com valor exato deve ser liquidada e paga de uma única vez;  

� Estimativo: o valor total da despesa é estimado, podendo ser liquidado e pago em 

parcelas mensais; e  

� Global: a despesa total é conhecida e seu pagamento é parcelado, de acordo com 

cronograma de execução. 

 O Pré-Empenho - PE é um instrumento de planejamento, cuja finalidade é fazer uma 

reserva de dotação para uma determinada despesa. Este procedimento não é adotado com 

frequência pela instituição. Caso ocorra, para proceder à análise, o conformista deve verificar 

se os dados orçamentários do PE estão de acordo com o despacho que fundamenta o 

lançamento e se a data limite informada proporciona um prazo hábil para que a pendência seja 

sanada e o empenho original seja emitido, evitando o cancelamento automático do PE. 

 

Transação >CONNE (Consulta Nota de Empenho) 
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Checklist para conferência de Nota de Empenho – NE 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
Antes da emissão da NE, foi observada a regularidade fiscal do favorecido, junto 
à Receita Federal, Dívida da União, FGTS, INSS e Receita Estadual.  

 

2 O credor está cadastrado e habilitado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 

 

3 A NE foi emitida antes da execução da despesa, conforme art. 60 da Lei 
4.320/1964. 

 

4 O código da “UG/Gestão Emitente” da NE está correto.  

5 O “Favorecido” da NE é o vencedor do processo, conforme suporte documental.  

6 O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

7 O “Evento” foi escolhido corretamente (401091 – Empenho original; 401092 – 
Reforço de empenho; 401093 – Anulação de empenho). 

 

8 O campo “Esfera” está correto (1: Orçamento Fiscal; 2: Orçamento da 
Seguridade Social). 

 

9 O campo “PTRES” está correto. Transação: >CONPTRES (Consulta o Plano de 
Trabalho Resumido). 

 

10 A “Fonte” utilizada está correta. Transação: >CONFONTE (Consulta a fonte de 
origem dos créditos orçamentários). 

 

11 
A “Natureza de despesa – ND” está classificada corretamente, de acordo com o 
crédito disponibilizado à unidade e com o material a ser adquirido ou serviço a 
ser prestado. Transação: >CONNATSOF (Consulta Natureza de Despesa). (*1) 

 

12 O campo “ Unidade Gestora Responsável - UGR” está preenchido com os dados 
do órgão responsável pela descentralização do recurso orçamentário para a UG. 

 

13 
O “Plano Interno – PI” comporta o objeto da despesa empenhada, ou seja, está 
correto para o item empenhado e sua finalidade. Transação: >CONPI (Consulta 
Plano Interno). 

 

14 O “Valor” corresponde ao contratado.  

15 O “Tipo” de empenho foi definido corretamente (estimativo, ordinário ou 
global). 

 

16 
O campo “Modalidade” de licitação foi preenchido corretamente e determinado 
em função dos limites previstos em lei, tendo em vista o valor estimado da 
contratação. 

 

17 O campo “Processo” foi preenchido corretamente.   

18 
O campo “Amparo” e “Inciso” foram preenchidos corretamente, conforme base 
legal que regulamenta o documento. O preenchimento deste campo só é 
obrigatório quando a modalidade for dispensa ou inexigibilidade. 

 

19 No campo “UF beneficiada” foi informada a unidade federativa onde será 
realizada a despesa. 

 

20 No campo “Município beneficiado” foi informado o município onde será 
realizada a despesa. 
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(*1) Natureza de Despesa. As principais são: 

339014 – Diárias 
339030 – Material de Consumo 
339033 – Passagens e despesas com locomoção 
339035 – Serviços de Consultoria 
339036 – Serviços – Pessoa Física 
339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 
339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas 
339092 – Despesas Exercício Anterior 
339093 – Indenizações e Restituições 
449040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 
449052 – Equipamentos e Material Permanente. 
 
As ND’s iniciadas com o número 3 representam o grupo de natureza de despesa “3 – Outras 
despesas correntes”. Aquelas iniciadas com o número 4 correspondem ao grupo de natureza 
de despesa “4 – investimentos”. 
 
Consultar transação >CONNATSOF para ter acesso a todas as Naturezas de Despesas. 
  

21 
No campo “Origem do material” foi informada a origem do material adquirido 
corretamente: (1 - Nacional; 2 - Material Estrangeiro Adquirido no Brasil; 3 - 
Importação Direta). 

 

22 Na tela de descrição dos itens, o item empenhado (quantidade, valor unitário e 
valor total) está de acordo com o mencionado no processo licitatório. 

 

23 

A “Natureza de despesa – ND e o Subitem – SI” estão classificados 
corretamente, de acordo com o crédito disponibilizado à unidade e com o 
material a ser adquirido ou serviço a ser prestado. Transação: >CONNATSOF 
(Consulta Natureza de Despesa). 

 

24 
Foi realizada uma consulta à nota de crédito, para verificar se a despesa 
empenhada não foge à finalidade da NC. Transação: >CONNC (Consulta Nota 
de Crédito) 

 

25 Há indícios de fracionamento das despesas que visam ludibriar ou alterar a 
modalidade de licitação. 

 

26 O prazo para empenho, quando definido no campo “observação da NC”, foi 
obedecido pela UG. 

 

27 A NE está devidamente assinada pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor 
Financeiro. 

 

28 A NE foi emitida em conformidade com as normas vigentes.  

29 
O processo licitatório (pregão, dispensa, inexigibilidade) identificado no 
empenho está devidamente arquivado e possui toda a documentação que o 
suporta. 

 

30 Foram identificadas irregularidades na NE.  
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3.5 Nota de Lançamento – NL e Nota de Sistema – NS 

 

 A Nota de Lançamento – NL é um documento utilizado para registrar a 

apropriação/liquidação de receitas e despesas, segundo estágio da despesa pública, bem como 

outros atos e fatos administrativos, inclusive os relativos a entidades supervisionadas. É 

utilizada ainda para realizar acertos contábeis de diversas naturezas. 

 A Nota de Sistema - NS tem a mesma finalidade da NL, porém é gerada 

automaticamente pelo sistema ou por ação indireta de usuário. Logo, a NS permite registrar 

eventos contábeis de forma automática.  

 A liquidação da despesa é conceituada no artigo 63 da Lei 4.320/64. Consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor, com base nos documentos que comprovam o 

respectivo crédito. Essa verificação visa apurar a origem, o objeto, o valor exato a pagar e o 

credor da obrigação, baseado em contrato ou acordo, na nota de empenho e nos comprovantes 

da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

 

Transação >CONNS (Consulta Nota de Lançamento de Sistema) 
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Checklist para conferência de Nota de Lançamento / Sistema – NL/NS 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 O documento fiscal foi emitido após a emissão da NE.  

2 A “Data de Emissão” do documento hábil é compatível com a efetiva ocorrência 
dos fatos que geraram sua emissão. 

 

3 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

4 O documento hábil (NP, RP, FL etc.) e a situação foram utilizados 
adequadamente quanto à despesa. (*1) 

 

5 O código do “Favorecido” está correto (CNPJ, CPF, UG).  

6 Foi realizada consulta no site da Receita Federal, para saber se o favorecido é 
optante pelo Simples Nacional. (*2) 

 

7 

O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento (número e a data do documento fiscal, descrição 
resumida do objeto, mês de referência, se o credor é ou não optante pelo Simples 
Nacional).  

 

8 O código do “Evento” está correto. Transação: >CONEVENTO (Consulta 
Evento). (*3)  

 

9 Os códigos e os valores das deduções estão corretamente apropriados.  

10 No campo “Inscrição” consta o número do empenho de onde os recursos são 
provenientes. 

 

11 O pagamento foi realizado com empenho classificado em Restos a Pagar – RP e 
classificação do RP foi feita dentro da legalidade (se for o caso). (*4) 

 

12 
A “Classificação Contábil” da despesa foi preenchida com as contas corretas, em 
nível de escrituração, ou seja, a conta em que será classificada a despesa. 
Transação: >CONCONTA (Consulta Conta Contábil).  

 

13 A “Classificação Orçamentária” representa as contas complementares ao 
processo de escrituração (ND). 

 

14 O valor líquido está correto (Valor bruto do documento fiscal menos tributos 
menos conta vinculada). 

 

15 A despesa vinculada a contrato teve a sua baixa devidamente realizada e 
permitiu a devida identificação do código conta corrente do contrato. 

 

16 A documentação fiscal está devidamente atestada (confirmação do recebimento 
do material e/ou prestação do serviço) pelo responsável. 

 

17 O pagamento foi devidamente autorizado pelo ordenador de despesas.  

18 Há rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas no documento fiscal.  

19 Os dados do documento fiscal cadastrado no sistema correspondem aos dados 
físicos. 
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(*1) Principais Documentos Hábeis: 

Documento Hábil 
Situação de 
Liquidação 

Descrição 

AV - Autorização de 
Viagens 

DSP081 Despesas com Diárias 

DSP083 Despesas Com Adiantamentos de Viagens 

DD – Devolução de 
Despesas 

DVL001 
Devolução de Despesas com Contratação de Serviços - 
Pessoas Jurídicas 

DVL061 
Devolução de Despesas com Bolsas de Estudo e Incentivos 
à Cultura 

DVL081 Devolução de Despesas com Diárias 

DT – Documento de 
Recolhimento/ 

Reembolso 

ENC005 
Encargos com Obrigações Sociais - Exceto Folha de 
Pagamento 

DSP001 Aquisição de Serviços - Pessoas Jurídicas (Ex: Dpvat) 

PSO002 
Regularização de Ordens Bancárias Canceladas 
(2.1.8.9.1.36.03) – OB e GRU 

PSO023 
Pagamento/Devolução de Depósitos Diversos (Contas 
2.1.8.8.1.Xx.Xx - C/C Fonte) 

PSO042 
Pagamento Depósitos Diversos (Contas 2.1.8.X.X.Xx.Xx-
C/C Fte + Cnpj, Cpf ,Ug, Ig, 999) 

PSO046 
Regularização de OB Cancelada, gerando Depósito de 
Valores não Reclamados 

DU – Devolução de 
Despesas Suprimento 

de Fundos 

DSF002 Devolução de Suprimento de Fundos – Conta Tipo B 

DSF003 
Devolução de Suprimento de Fundos – Saque CPGF - Não 
Sigiloso 

DSF004 
Devolução de Suprimento de Fundos - Fatura - Não 
Sigiloso 

NP - Nota de 
Pagamento 

DSP001 Aquisição de Serviços - Pessoas Jurídicas 

DSP101 Aquisição de Materiais para Estoque 

DSP201 Aquisição de Bens Móveis 

DSP102 Aquisição de Materiais para Consumo Imediato 

DSP216 Despesas com Aquisição de Bens Intangíveis 

RP - Recibo de 
Pagamento 

DSP051 Aquisição de Serviços - Pessoas Físicas 

DSP061 Despesas com Bolsas De Estudo 

DSP910 Despesa com Auxílios A Pessoas Físicas 

RB - Reembolso de 
Despesa 

DSP901 Despesas com Indenizações Diversas 

SF – Suprimento de 
Fundos 

SPF002 Suprimento de Fundos - Conta Tipo B – Não Sigiloso 

SPF003 
Suprimento de Fundos - Cartão de Pagamento Governo 
Federal - Saque e Fatura 

SPF006 
Suprimento de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo 
Federal / Somente Fatura 

SJ - Sentença 
Judiciais 

PSO042 
Pagamento Depósitos Diversos (Contas 2.1.8.X.X.Xx.Xx-
C/C Fte + Cnpj, Cpf, Ug, Ig, 999) 
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(*2) No caso de credor “Optante pelo Simples Nacional”, não há retenção de IR, CSLL, PIS e 
COFINS recolhidos através do DARF. 
 

(*3) Evento 
Os dois primeiros dígitos do evento indicam a classe a que pertencem. Os casos mais comuns 
são: 
- Classe 51: evento que indica a despesa total da operação a ser liquidada. O total das linhas 
desta classe devem ser o total do documento fiscal;  
- Classe 52: evento de retenção. Os tipos de retenções mais comuns são: tributos federais, 
contribuição previdenciária, tributo municipal e conta vinculada. 
  
Consultar transação >CONEVENTO para ter acesso a todos os eventos cadastrados no SIAFI. 
 

(*4) Restos a Pagar – Orientações Gerais 

 Quando o pagamento deixa de ser efetuado no próprio exercício, procede-se, então, à 

inscrição em Restos a Pagar (RP). Os RP são classificados em:  

a) RP Processados: a despesa estava empenhada e liquidada no momento da inscrição; 

b) RP Não Processados em Liquidação: no momento da inscrição a despesa empenhada estava 

em processo de liquidação. Assim, sua inscrição está condicionada a indicação no SIAFI pelo 

Ordenador de Despesa ou pessoa por ele autorizada; e 

c) RP Não Processados a liquidar: no momento da inscrição a despesa empenhada não estava 

liquidada e sua inscrição está condicionada a indicação no SIAFI pelo Ordenador de Despesa 

ou pessoa por ele autorizada. 

 A inscrição das despesas em RP deverá ser realizada no encerramento de cada 

exercício, no entanto deve ser respeitado o princípio da anualidade. Ressalta-se que empenhos 

referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos não poderão ser 

inscritos em restos a pagar não processados. 

A inscrição de RP acontecerá de forma automática pelo sistema em data indicada nas 

normas de encerramento de cada exercício. 

 

A análise das NL/NS abrange diferentes tipos de documentos, como por exemplo, faturas, 

notas fiscais, recibos (se autorizados por lei), além do recebimento de doações e o 

recolhimento do PASEP, dentre outros casos específicos que serão abordados a seguir. 
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3.5.1 Diárias 

 
 As diárias são indenizações concedidas ao servidor por dia de afastamento da sede do 

serviço, destinando-se a cobrir as despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana. 

 

Checklist para conferência de diárias 

1 A solicitação de diária está devidamente assinada pela chefia imediata.  

2 
O objetivo da viagem tem correlação com as atribuições do proposto e as 
atividades da UG. 

 

3 
Os cálculos das diárias concedidas em termos de prazo, classe do beneficiário e 
localidade estão corretos. (*1) 

 

4 Foi atribuída somente meia diária ao servidor nos casos previstos em lei. (*2)  

5 A solicitação da diária aconteceu antes da viagem, conforme disposição legal.  

6 
O Relatório de Viagem foi devidamente apresentado em até cinco dias úteis a 
contar da data do seu retorno à sede ou data de pagamento. 

 

7 O pagamento da diária ocorreu antes do período de viagem.  

8 
O pagamento antecipado excedeu a cinco dias da data prevista para o início da 
viagem, o que é vedado. 

 

9 
Foi pago auxílio transporte e alimentação cumulativamente com diárias, o que é 
vedado. 

 

10 O Adicional de Embarque/Desembarque, conforme o caso, foi pago corretamente.  
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(*1) Tabela com valores das diárias pagas aos servidores do Poder Executivo Federal 

 

 

- A indenização mencionada refere-se aos servidores que se afastarem do seu local de 

trabalho, sem direito à percepção de diária, para execução de trabalhos de campo. 

- O adicional supracitado refere-se a um complemento para cobrir gastos com embarque e 

desembarque. 

 

(*2) Casos em que é devido somente meia diária ao servidor: 

- O afastamento não exigiu pernoite fora da sede; 

- No dia do retorno a sede; e 

- Quando for fornecido alojamento ou outra forma de pousada, em local próprio da Fazenda 

Nacional ou de outro Órgão ou Entidade da Administração Pública. 
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3.5.2 Suprimento de Fundos – SF 

 
 O Suprimento de Fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira 

por uma forma diferente da normal, tendo como meio de pagamento o Cartão de Pagamento 

do Governo Federal - CPGF, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária 

específica e natureza de despesa própria.  

O CPGF é instrumento de pagamento, com características de cartão corporativo, 

emitido em nome da UG e utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado. A 

finalidade do CPGF é efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não possam se 

subordinar ao processo normal de aplicação. As despesas com Suprimento de Fundos somente 

podem ser realizadas nas seguintes condições: 

- Atender a despesas de pequeno vulto, aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse o 

limite estabelecido na Portaria MF nº 95/2002; 

- Atender a despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam 

pronto pagamento (excluída nesse caso a possibilidade de uso do Cartão para o pagamento de 

bilhetes de passagens e diárias a servidores); ou 

- Quando a despesa deve ser feita em caráter sigiloso, conforme regulamento. 

 
 

Checklist para conferência do suprimento de fundos 

1 O processo de suprimento dá-se por meio do Cartão de Pagamentos do 
Governo Federal – CPGF. 

 

2 
A NE tem como favorecido o suprido, e obedece ao disposto na legislação 
vigente (Lei 4.320/64, Macrofunção SIAFI 021121, Portaria nº 95-MF/2002 e 
Portaria nº 41-MP/2005 e suas alterações). 

 

3 A documentação referente ao suprimento de fundos está devidamente 
atestada.  

 

4 O suprido apresenta alguma hipótese de vedação. (*1)  

5 Na prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos de suprimento de 
fundos, foram apresentados os documentos corretos. (*2) 

 

6 O valor concedido foi totalmente utilizado ou estornado, se necessário.  

 

(*1) O suprido não poderá estar em uma destas situações (casos de vedação): 

- Ser responsável por dois suprimentos; 

- Ser servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a ser adquirido, salvo 

quando não houver na repartição outro servidor; 
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- Ser responsável por suprimento de fundos que não tenha prestado contas de sua aplicação no 

prazo previsto; 

- Ser servidor declarado em alcance ou que esteja respondendo a inquérito administrativo. 

 

(*2) Documentos a serem apresentados na prestação de contas: 

- Cópia do ato de concessão do suprimento; 

- Primeira via da nota de empenho da despesa; 

- Demonstração de receitas e despesas; 

- Comprovante de recolhimento do saldo, se for o caso; 

- Comprovantes das despesas realizadas, devidamente atestados e emitidos em data igual ou 

posterior à da entrega do numerário e em nome do órgão onde o suprido esteja em exercício, a 

saber: i) nota fiscal de venda ao consumidor, no caso de compra de material; ii) nota fiscal de 

prestação de serviços, no caso de prestação de serviços por pessoa jurídica; e iii) recibo de 

pagamento, no caso de prestação de serviços por pessoa física. Ressalta-se que todos os 

documentos devem estar com o nome e o CNPJ do órgão. 
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3.6 Ordem Bancária – OB 

 

 A ordem bancária é o principal documento de saque à conta única, vindo a executar o 

último estágio da despesa pública: o pagamento. A sua finalidade é registrar o pagamento de 

compromissos, liberação de recursos para fins de adiantamento, suprimento de fundos, cota, 

repasse, sub-repasse e afins.  

Existe também a forma de pagamento via GRU. Isso acontece entre os órgãos usuários 

do SIAFI, gerando uma transferência de recursos entre UG’s. O pagamento via GRU será 

abordado no tópico 3.8. 

 Para processar o pagamento, torna-se necessária a assinatura eletrônica do ordenador 

de despesas e do gestor financeiro. Através da transação GEROP (Gerenciar Ordens de 

Pagamento), no SIAFI CPR, é possível visualizar as OP’s (Ordens de Pagamentos) geradas. 

 

Transação >CONOB (Consulta Ordens Bancárias) 
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Checklist para conferência de Ordem Bancária – OB 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
Antes da emissão da OB, foi observada a regularidade fiscal do favorecido, junto 
à Receita Federal, Dívida da União, FGTS, INSS e Receita Estadual.  

 

2 A “Data de Emissão” da OB é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão (igual ou posterior à data do documento fiscal e da NE). 

 

3 O código da “UG/Gestão Emitente” da OB está correto.  

4 O “Favorecido” da OB é o vencedor do processo e o emitente da NF, conforme 
suporte documental. 

 

5 As informações do domicílio bancário - “Banco” do fornecedor estão corretas. 
Transação: >CONCREDOR (Consulta Credor). 

 

6 Os dados do “Documento de Origem” estão corretos.  

7 Consta o número do “Processo” na OB.  

8 

O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento (número e a data do documento fiscal, descrição 
resumida do objeto, mês de referência, se o credor é ou não optante pelo Simples 
Nacional). 

 

9 O “Valor” corresponde ao que deve ser efetivamente pago/recolhido (valor bruto 
constante no documento fiscal menos tributos e conta vinculada). 

 

10 Os recursos financeiros utilizados estão de acordo com a categoria de gasto e a 
fonte sub-repassada. 

 

11 O código do “Evento” está correto.  

12 No campo “Inscrição” consta o número do empenho de onde os recursos são 
provenientes. 

 

13 
A “Classificação Contábil” da despesa foi preenchida com as contas corretas, em 
nível de escrituração, ou seja, a conta em que será classificada a despesa. 
Transação: >CONCONTA (Consulta Conta Contábil).  

 

14 A “Classificação Orçamentária” representa as contas complementares ao 
processo de escrituração (ND). 

 

15 A documentação fiscal está devidamente atestada (confirmação do recebimento 
do material e/ou prestação do serviço) pelo responsável. 

 

16 O pagamento foi devidamente autorizado pelo ordenador de despesas.  

17 A lista de credores – LC, vinculada à OB, está em consonância com a lista 
impressa apresentada quanto aos nomes, CPFs e valores de pagamento. 

 

18 Houve duplicidade no pagamento, devido a cancelamento de OB ou outros 
fatores. 

 

19 
Na consulta ao SIAFI CPR, transação GEROP, a ordem de pagamento foi 
assinada pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro, efetivando o 
pagamento. 
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3.7 Retenções (DARF, GPS, DAR ou OB) 

 

 As retenções ocorrem sobre serviços ou materiais adquiridos pela administração 

pública, de acordo com o enquadramento do prestador ou fornecedor. As principais retenções 

a serem conferidas no procedimento de conformidade ocorrem via DARF, GPS, DAR ou OB. 

 

3.7.1. Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF 

 
O Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF é o instrumento de 

registro da arrecadação de tributos e demais receitas do Tesouro Nacional. Os tributos 

recebidos por meio do DARF são o IRPJ, PIS/PASEP, COFINS e CSLL, entre outros. 

 

 

 

 
 

Transação: >CONDARF (Consulta Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 



180 

 

 

Conformidade de Registro de Gestão     
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Checklist para conferência do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF 

 

(*1) Recursos:  

0 – Limite de saque sem controle de empenho;  

1 – Com cota do orçamento do exercício;  

2 – Com limite de restos a pagar;  

3 – Com vinculação de pagamento;  

4 – Com limite da STN de empenho contra entrega e  

6 – Com vinculação de pagamento INSS. 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 
O campo “Contribuinte” foi preenchido corretamente com o CPF/CNPJ do 
recolhedor, devedor do imposto. 

 

4 O credor não é optante pelo SIMPLES (se for optante não haverá DARF).  

5 
Os “Recursos” financeiros utilizados estão de acordo com a categoria de gasto e 
a fonte sub-repassada. (*1) 

 

6 Consta o número do “Processo” no DARF.  

7 O “Período de apuração” está correto (1º sábado após a data de pagamento).   

8 
A data de “Vencimento” está correta. (O recolhimento deve se dar “até o 3º dia 
útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa 
jurídica”). 

 

9 
O “Código de Receita” e o “Percentual” estão corretos, conforme legislação 
vigente e de acordo com o documento fiscal. Transação: >CONCODREC 
(Consulta Código de Receita). 

 

10 
A “Base de Cálculo” do imposto corresponde ao valor constante no documento 
fiscal. 

 

11 
O campo “Receita” corresponde ao valor a ser recolhido (sem multas e juros), 
conforme legislação vigente e de acordo com o documento fiscal. 

 

12 
Após o limite de prazo para pagamento, os campos “Multa” e/ou “Juros de 
Mora” foram preenchidos corretamente. (*2) 

 

13 
O campo “Total” corresponde ao somatório da receita, multa e juros de mora, no 
caso de atraso no recolhimento. 

 

14 Os cálculos estão corretos, observando os percentuais e a base de cálculo.  

15 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

16 
O campo “Número do Empenho” está preenchido com o empenho correto e 
corresponde à opção selecionada no campo recurso. 

 

17 A “Fonte de Recursos” está correta.  

18 O “Grupo de Despesa” está correto. (*3)  

19 
Houve duplicidade no pagamento, devido a cancelamento de OB ou outros 
fatores. 
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(*2) Calculo de juros DARF 

Em caso de multa/juros o cálculo pode ser realizado através do Programa SICALC – Receita 

Federal.  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-

calculo-e-impressao-programa-sicalc-1 

 

(*3) Classificação do Grupo de Despesa conforme discriminado a seguir:  

1 - Pessoal e Encargos Sociais;  

2 - Juros e Encargos da Dívida;  

3 - Outras Despesas Correntes;  

4 - Investimentos;  

5 - Inversões Financeiras;  

6 - Amortização da Dívida; e  

9 - Reserva de Contingência. 

 
 
3.7.2 Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS 

 
A Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS permite registrar o recolhimento 

das contribuições para a Seguridade Social por meio de transferências de recursos intra-Siafi 

entre a UG recolhedora e a Conta Única do Tesouro Nacional. 

 

Transação: >CONGPS (Consulta Guia da Previdência Social) 
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Checklist para conferência da Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 
O campo “Recolhedor” foi preenchido corretamente com o CPF/CNPJ do 
recolhedor, devedor do imposto. 

 

4 
O “Código de Pagamento” e a alíquota estão corretos, conforme legislação 
vigente e de acordo com o documento fiscal. (*1) 

 

5 
O campo “Competência” foi preenchido com o mês/ano de emissão do 
documento fiscal. 

 

6 
O “Recurso” financeiro utilizado está de acordo com a categoria de gasto e a 
fonte sub-repassada. 

 

7 Consta o número do “Processo” na GPS.  

8 Os dados do “Documento de Origem” estão corretos.  

9 
Houve retenção de 11% (onze por cento) para a seguridade social relativo aos 
serviços de cessão de mão-de-obra e empreitada. 

 

10 
Não houve a retenção dos 11% por se tratar de empresa sem empregados (a 
contratada apresentou declaração assinada que não possui empregados e que os 
serviços foram executados pelo próprio titular). 

 

11 
A base de cálculo do imposto corresponde ao valor constante no documento 
fiscal. 

 

12 
A data de vencimento está correta. (O recolhimento deve ocorrer até o 20º dia do 
mês subsequente ao da competência a que se referir, antecipando para o dia útil 
anterior, caso no dia 20 não tenha expediente bancário). 

 

13 
O campo “Valor INSS” corresponde ao valor a ser recolhido (sem multas e 
juros), conforme legislação vigente e de acordo com o documento fiscal. 

 

14 O campo “Outras Entidades” está preenchido com o valor correto (se for o caso).  

15 
Após o limite de prazo para pagamento, o campo “Valor Multa/Juros” foi 
preenchido corretamente. (*2) 

 

16 
O campo “Total” corresponde ao somatório da receita, outras entidades, multa e 
juros, no caso de atraso no recolhimento. 

 

17 Os cálculos estão corretos, observando os percentuais e a base de cálculo.  

18 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

19 
O campo “Número do Empenho” está preenchido com o empenho correto e 
corresponde à opção selecionada no campo recurso. 

 

20 A “Fonte de Recursos” está correta.  

21 O “Grupo de Despesa” está correto.  

22 Foi recolhido o valor de 20% referente ao INSS Patronal (se for o caso).  

23 
Houve duplicidade no pagamento, devido a cancelamento de OB ou outros 
fatores. 
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(*1) GPS – Códigos mais utilizados 

- 2640: Retenção de Contribuição previdenciária (locação de mão de obra, empreitada...). 

Percentual de retenção: 11% 

- 2402: Contribuição Patronal (somente pessoa física) - Percentual: 20%. 

Retenção de Contribuição Previdenciária do prestador - Percentual: 11% até limite máximo 

(ver tabela vigente, disponível no portal da Previdência Social) 

 

(*2) Link para o cálculo de juros referente à contribuição previdenciária paga/recolhida em 
atraso: http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml 
 
 
3.7.3 Documento de Arrecadação de Receitas – DAR 

 
 O Documento de Arrecadação de Receitas - DAR dos Estados e Municípios permite 

o recolhimento de tributos e contribuições estaduais e municipais, através de transferências de 

recursos intra-Siafi entre a UG recolhedora e a Conta Única do Tesouro Nacional.  

 O DAR é utilizado para o recolhimento do ISS somente quando há convênio entre o 

município e a STN. Quando não há convênio, o recolhimento se dá por OB.  

 

Transação: >CONDAR (Consulta Documento de Arrecadação) 
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Checklist para conferência do Documento de Arrecadação de Receitas – DAR municipal 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 O código do “Município Favorecido” está correto.  

4 O código do “Estado Favorecido” está correto.  

5 
O campo “Recolhedor” foi preenchido corretamente com o CPF/CNPJ do 
recolhedor, devedor do imposto. 

 

6 
O campo “Recurso” está correto, de acordo com a categoria de gasto e a fonte 
sub-repassada. 

 

7 O mês de “Referência” corresponde ao mês de emissão da NF.  

8 
O código de “Receita” está correto, de acordo com o que determina a legislação 
municipal e conforme o documento fiscal. 

 

9 Os dados do “Documento de Origem” estão corretos.  

10 
A base de cálculo do imposto corresponde ao valor constante no documento 
fiscal. 

 

11 A data de “Vencimento” da guia está correta.  

12 
O campo “Valor Principal” corresponde ao valor a ser recolhido (sem multas e 
juros). 

 

13 
Após o limite de prazo para pagamento, os campos “Valor Multa” e/ou “Valor 
Juros” foram preenchidos corretamente. 

 

14 
O campo “Valor Total” corresponde ao somatório da receita, multa e juros, no 
caso de atraso no recolhimento. 

 

15 Os cálculos estão corretos, observando os percentuais e a base de cálculo.  

16 O código da “UG Tomadora do Serviço” está preenchido corretamente.  

17 O “Número da NF/Recibo” corresponde ao número do documento fiscal.  

18 A “Série da NF” está correta.  

19 A “Alíquota da NF” equivale ao percentual recolhido na guia DAR.  

20 O “Município da UG Tomadora” está correto.  

21 O “Município da NF” (prestador) está correto.  

22 A “Data de Emissão da NF” está correta.  

23 O “Valor da NF” está correto.  

24 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

25 
O campo “Número Empenho” está preenchido com o empenho correto e 
corresponde à opção selecionada no campo recurso. 

 

26 A “Fonte de Recursos” está correta.  

27 O “Grupo de Despesa” está correto.  

28 
Houve duplicidade no pagamento, devido a cancelamento de OB ou outros 
fatores. 
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ISS 

 A Lei Complementar nº 116/2003 versa sobre a retenção do ISS. No entanto, a 

principal legislação sobre o ISS é código tributário municipal. Assim, o servidor de cada 

unidade deve buscar informações na prefeitura de seu município sobre a legislação e demais 

obrigatoriedades relativas à retenção de ISS. Os valores de ISS variam em função da 

legislação de cada município, variando de 2% a 5%. Para consultar os municípios 

conveniados com a STN, utilizar a transação >CONMUN e preencher o campo “Adesão 

Convênio ISS”: “S”. 

� Recolhidos via DAR: alguns municípios possuem convênio com a STN o que 

possibilita o recolhimento via DAR.  

� Recolhidos por OB: quando não há convênio, o recolhimento se dá por OB. Neste 

caso, para conferência do ISS recolhido via OB, a análise deve ser feita conforme os 

checklist apresentado no tópico Ordens Bancárias. 

 

3.8 Guia de Recolhimento da União – GRU 

 
 A Guia de Recolhimento da União – GRU destina-se à arrecadação de receitas 

próprias, ao recolhimento de devolução de despesas, ao acolhimento de depósitos de diversas 

origens ou ao pagamento entre os órgãos pertencentes ao orçamento fiscal e da seguridade 

social. Permite o recolhimento de receitas da União com: taxas (custas judiciais, emissão de 

passaporte...); aluguéis de imóveis públicos; multas; dividendos (empresas com participação 

acionária da União); serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular ou 

concursos, expedição de certificados); depósitos de diversas origens (depósitos em caução); 

devoluções de despesas (diárias, suprimentos de fundos...), entre outras. Além disso, permite 

o recolhimento de receitas de uma UG para outra UG, via SIAFI. 

 

Transação: >CONGRU (Consulta Guia de Recolhimento da União) 

GRU de Pagamento 
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Checklist para conferência da Guia de recolhimento da União – GRU de Pagamento 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O campo “Tipo” de GRU está preenchido corretamente.  

3 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

4 O código da “UG/Gestão Favorecida” está correto.  

5 
O campo “Recolhedor” foi preenchido corretamente com o CPF/CNPJ do 
recolhedor. 

 

6 
O campo “Código de Recolhimento” está preenchido com o código correto. 
Transação: >CONCODGR (Consulta Código Recolhimento GRU). (*1)  

 

7 
O campo “Competência” foi preenchido com o mês/ano da competência da 
GRU. 

 

8 A data de “Vencimento” está correta.  

9 Os dados do “Documento de Origem” estão corretos.  

10 O número do “Processo” está preenchido corretamente.  

11 
O campo “Recurso” está correto, de acordo com a categoria de gasto e a fonte 
sub-repassada. 

 

12 
O campo “Valor Documento” corresponde ao valor a ser recolhido (sem multas e 
juros ou deduções). 

 

13 
Os campos “Desconto/Abatimento” e “Outras Deduções” estão preenchidos com 
o valor correto. 

 

14 
Após o limite de prazo para pagamento, os campos “Mora/Multa” e 
“Juros/Encargos” foram preenchidos corretamente. 

 

15 O campo “Outros Acréscimos” foi preenchido corretamente.  

16 
O campo “Valor Total” corresponde ao somatório da receita, multa, juros e 
outros encargos, menos as deduções. 

 

17 
O campo “Referência” está preenchido com o número do documento fiscal ou 
outro dado que possibilite a identificação do pagamento pela UG favorecida. 

 

18 
O campo “Observação” traz todas as informações que viabilize a identificação 
dos fins do lançamento. 

 

19 
O campo “Número Empenho” está preenchido com o empenho correto e 
corresponde à opção selecionada no campo recurso. 

 

20 A “Fonte de Recursos” está correta.  

21 O “Grupo de Despesa” está correto.  
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Transação: >CONGRU (Consulta Guia de Recolhimento da União) 

GRU de Arrecadação 
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Checklist para conferência da Guia de recolhimento da União – GRU de Arrecadação 

 

 (*1) Principais códigos - GRU 
18806-9 – STN recuperação de despesas exercícios anteriores (fonte 0100) 
18870-0 – STN recuperação de despesas exercícios anteriores (fonte 0112) 
28802-0 – Aluguéis 
28830-6 – Serviços Administrativos 
28832-2 – Serviços Educacionais 
28867-5 – Multa e Juros Previstos em Contratos 
68801-0 – Devolução de Créditos folha de pagamentos 
68802-9 – Devolução de Diárias no Exercício 
68888-6 – Anulação de Despesa no Exercício 
70198-0 – Receita intra Indust. Editorial e Gráfica 
90050-8 – Depósitos de Terceiros Radiobras intra 
  
Consultar transação >CONCODGR para ter acesso a todos os códigos de recolhimento de 
GRU cadastrados no SIAFI.  
 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
A “Data de Emissão” é compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que 
geraram sua emissão. 

 

2 O campo “Tipo” de GRU está preenchido corretamente.  

3 
O código da “UG/Gestão Emitente” está correto e corresponde aos dados da 
instituição. 

 

4 
O campo “Recolhedor” foi preenchido corretamente com o CPF/CNPJ do 
recolhedor. 

 

5 
O campo “Competência” foi preenchido com o mês/ano da competência da 
GRU. 

 

6 
O campo “Código de Recolhimento” está preenchido com o código correto. 
Transação: >CONCODGR (Consulta Código Recolhimento GRU). (*1)  

 

7 
A data de “Vencimento” está correta, de acordo com os dados acordados em 
contrato. 

 

8 
O campo “Valor Documento” corresponde ao valor a ser recolhido (sem multas e 
juros ou deduções). 

 

9 
Os campos “Desconto/Abatimento” e “Outras Deduções” estão preenchidos com 
o valor correto. 

 

10 
Após o limite de prazo para pagamento, os campos “Mora/Multa” e 
“Juros/Encargos” foram preenchidos corretamente. 

 

11 O campo “Outros Acréscimos” foi preenchido corretamente.  

12 
O campo “Valor Total” corresponde ao somatório da receita, multa, juros e 
outros encargos, menos as deduções. 

 

13 
O campo “Referência” está preenchido com o número do documento fiscal ou 
outro dado que possibilite a identificação do pagamento pela UG favorecida. 

 

14 
O campo “Observação” traz informações que viabilize a identificação dos fins 
do lançamento. 
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4. CHECKLIST’s PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS REFERENTE À 
CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO - EXTRA SIAFI 

 
 Esta seção apresenta os principais documentos extra SIAFI que devem ser analisados 

pelo conformista de gestão, juntamente com um checklist para auxiliar o servidor na 

conferência de cada um dos itens. 

 

4.1 Análise de documento fiscal (Nota fiscal, fatura ou documento equivalente) 

 Os documentos fiscais correspondem, basicamente, às notas fiscais de venda de 

mercadorias – DANFE, às notas fiscais de serviço - NFs e às faturas, que visam comprovar as 

transações de compra e venda de serviços e produtos das organizações para organizações ou 

para as pessoas. 
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Checklist para conferência de Documentos Fiscais 

 

(*1) Para conferir a autenticidade da NF Eletrônica (DANFE) acessar o site abaixo. As 

autenticidades das NF’s de serviço podem ser consultadas no site da prefeitura que a emitiu. 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx 

 

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
O tipo do documento fiscal está adequado à sua finalidade (fatura – energia 
elétrica, correios; nota fiscal de venda de mercadorias – DANFE; nota fiscal de 
prestação de serviços – NFs; Recibo, quando a legislação autorizar...). 

 

2 
A Natureza da Operação ou Discriminação do Serviços corresponde à descrição 
da NE. 

 

3 
Os dados do Fornecedor / Prestador estão corretos e correspondem 
rigorosamente ao registrado na NE (Razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, 
Inscrição Municipal, Endereço). 

 

4 
Os dados do Destinatário estão corretos e correspondem aos dados da UG, 
inclusive a isenção da inscrição estadual (Razão social, CNPJ, Endereço). 

 

5 O documento fiscal foi emitido dentro do prazo limite para emissão.  

6 A data de emissão é igual ou posterior à data de emissão da NE.  

7 
A data de saída do material ou entrega do serviço é igual ou posterior a data de 
emissão da NF. 

 

8 
A descrição do material, serviço ou outro está correta e de acordo com a 
descrição da NE. 

 

9 
Os valores unitário e total estão corretos e de acordo com a descrição da NE (se 
for o caso). 

 

10 
No caso de nota fiscal de serviço, o Subitem da Lista de Serviço da Lei 
Complementar 116/2003 está com o código e descrição corretos. 

 

11 
O documento fiscal contém rasuras, emendas, sobreposições de números que 
dificultem identificar os valores. 

 

12 
A documentação fiscal está devidamente atestada (confirmação do recebimento 
do material e/ou prestação do serviço) pelo responsável. 

 

13 O pagamento foi devidamente autorizado pelo ordenador de despesas.  

14 Foi confirmada a autenticidade do documento fiscal. (*1)  

15 
Os tributos (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ISS) foram devidamente 
destacados no documento fiscal (se for o caso).  
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4.2 Contratos de Despesas e Termos Aditivos 

 
O contrato de despesa deve ser formalizado nos termos do capítulo III da Lei 8.666/93. 

Deve estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vincula. 

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, de tomada de 

preços, de pregão e do regime diferenciado de contratação (RDC), bem como nas dispensas e 

inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação.  

É facultativo nos casos em que a Administração puder substituí-lo por outros 

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço. A administração também pode dispensar o termo 

de contrato nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não 

resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

Quanto ao Termo Aditivo, este é o instrumento utilizado para formalizar as 

modificações nos contratos administrativos, previstas em lei, tais como acréscimos ou 

supressões no objeto, prorrogações de prazos, prorrogação do contrato, além de outras. 

 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

administração, designado por meio de portaria exarada pela unidade de administração e 

finanças. 
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Checklist para conferência de contratos de despesas e termos aditivos 

1 
Os contratos estabelecem com clareza e precisão as condições para sua execução, 
em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 

 

2 
A descrição do objeto no contrato é a mesma da descrição constante no edital de 
licitação, carta-convite, termo de dispensa/inexigibilidade. 

 

3 
Consta a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 
no Diário Oficial da União - DOU. (*1) 

 

4 
Constam as cláusulas necessárias a todos os contratos, de acordo com o que 
estabelece o Art. 55 da Lei nº 8666/93. (*2) 

 

5 
Foi conferida à Administração da UG a prerrogativa de aplicar as sanções 
motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato. 

 

6 
O contratado é o responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato (Art. 71 da Lei nº 8.666/93). 

 

7 
A contratação dos serviços, em especial os de limpeza e conservação, está 
regida pelas disposições contidas na legislação em vigor. 

 

8 
Na alteração de execução do contrato, se houver, os critérios de reajustamento 
estão de acordo com a legislação vigente. 

 

9 
Os Contratos e Termos Aditivos estão datados e assinados (contratante, 
contratado e testemunhas). 

 

10 Os contratos estão sendo registrados no SIAFI na conta 81231.XX.01. (*3)  

 

(*1) O extrato de contrato deve conter, no mínimo, seguintes elementos: 

- Espécie; 

- Resumo do objeto do contrato; 

- Modalidade de licitação ou fundamento legal da dispensa ou de sua inexigibilidade; 

- Crédito pelo qual ocorrerá a despesa; 

- Número e data do empenho da despesa; 

- Valor do contrato; 

- Valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subsequentes, se for o caso; 

- Prazo de vigência; 

- Data da assinatura do contrato; e 

- Nome das partes que assinaram o contrato; 

- Nome das testemunhas (não é mais obrigatório). 

 

(*2) Cláusulas necessárias a todos os contratos, de acordo com o que estabelece o Art. 55 da 

Lei 8666/93: 
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I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 

das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 

recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 

multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 

e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

(*3) Execução de Obrigações Contratuais – conta contábil: 

- 81231.01.01: Contratos de Seguros em Execução    

- 81231.02.01: Contratos de Serviços em Execução     

- 81231.03.01: Contratos de Aluguéis em Execução 

- 81231.04.01: Contratos de Fornecimento de Bens em Execução 

Consultar transação >CONCONTA para ter acesso a todas as contas contábeis referentes aos 

contratos cadastradas no SIAFI.  

 

  



198 

 

 

Conformidade de Registro de Gestão     
 

4.3 Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA 

 
 O Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA deve ser emitido pelo 

responsável pelo setor de almoxarifado da unidade e encaminhado, no início do mês 

subsequente ao de referência (antes da data de fechamento do mês estabelecida pelo 

calendário da STN – Transação: >CONFECMES) para o setor Contábil, contendo todas as 

movimentações dos materiais de consumo. 
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Checklist para conferência do Relatório de Movimentação do Almoxarifado – RMA 

 

 Para conferência dos saldos, acessar o SIAFI, transação >Balancete, detalhando a 

conta “115610100 – Materiais de consumo”. 

 

  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
O RMA foi apresentado ao setor contábil em tempo hábil, conforme disposto na 
Macrofunção SIAFI 021101. 

 

2 O código da “UG/Gestão Emitente” está correto.  

3 Foram lançados corretamente os dados relativos ao mês e ao exercício.  

4 Os dados estão compatibilizados entre o SIAFI e os documentos físicos.  

5 
O saldo anterior é igual ao saldo atual do mês passado no SIAFI, analisando por 
conta corrente. 

 

6 
O saldo atual está correto (corresponde à diferença entre o saldo anterior mais as 
entradas menos as saídas). 

 

7 
Os valores de bens de consumo, decorrentes de transferências, doações, 
inserções sem vínculo orçamentário estão registrados na coluna 
“Extraorçamentária”. 

 

8 O RMA está assinado pelo responsável do almoxarifado.  
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4.4 Relatório de Movimentação de Bens Móveis – RMB 

 
 O setor de patrimônio é responsável pela guarda, controle e preservação dos 

equipamentos e materiais permanentes adquiridos pela UG. O Relatório de Movimentação de 

Bens Móveis – RMB deve ser emitido pelo responsável pelo setor de patrimônio da unidade e 

encaminhado, no início do mês subsequente ao de referência (antes da data de fechamento do 

mês estabelecida pelo calendário da STN – Transação: >CONFECMES), para o setor 

Contábil, contendo todas as movimentações dos bens móveis. 
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Checklist para conferência da Relação de Movimentação de Bens Móveis – RMB 

 

Para conferência dos saldos, acessar o SIAFI, transação >Balancete, detalhando a conta 

“123110000 – Bens Móveis” 

 

(*1) Principais contas transitórias: 

- 12311.07.01 – Bens Móveis em Elaboração 

- 12311.07.02 – Importações em Andamento - Bens Móveis 

-12311.07.03 – Adiantamentos Para Inversões em Bens Móveis 

- 12311.07.04 – Almoxarifado de Inversões Fixas 

- 12311.99.01 – Bens Móveis a Alienar 

- 12311.99.02 – Bens Móveis em Poder de Outra Unidade ou Terceiros 

- 12311.99.05 – Bens Móveis em Trânsito 

- 12311.99.06 – Bens Móveis em Recuperação 

- 12311.99.07 – Bens não Localizados 

- 12311.99.08 – Bens Móveis a Classificar 

- 12311.99.09 – Peças não Incorporáveis a Imóveis 

- 12311.99.10 – Material de Consumo de Uso Duradouro 

- 12311.99.99 – Outros bens móveis (o controle patrimonial dos bens registrados nesta conta 

deverá ser simplificado por meio de relação de carga e/ou verificação periódica da quantidade 

de itens requisitados, devido a sua durabilidade e características próprias).  

ITENS A CONFERIR VISTO 

1 
O RMB foi apresentado ao setor contábil em tempo hábil, conforme disposto na 
Macrofunção SIAFI 021101. 

 

2 Foram lançados corretamente os dados relativos ao mês e ao exercício.  

3 Os dados estão compatibilizados entre o SIAFI e os documentos físicos.  

4 
O saldo anterior é igual ao saldo atual do mês passado no SIAFI, analisando por 
conta corrente. 

 

5 
O saldo atual está correto (corresponde à diferença entre o saldo anterior mais as 
entradas menos as saídas). 

 

6 As contas transitórias foram transcritas no RMB, quando for o caso. (*1)  

7 O RMB está assinado pelo responsável do patrimônio.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente processo gerencial buscou auxiliar os servidores conformistas no 

desempenho do procedimento de Conformidade de Registro de Gestão, considerado um 

importante instrumento de certificação da movimentação da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial de uma UG, além da verificação dos documentos que comprovem 

essas movimentações. Este artefato representa um suporte operacional e legal para os 

conformistas, no entanto, não apresenta uma lista exaustiva de todas as restrições possíveis de 

ocorrer. 

 Ademais, a legislação sobre os procedimentos administrativos passa por constantes 

atualizações. Assim, ao identificar algum campo que apresente possibilidade de 

complementação ou atualização, além de sugestões de melhorias, favor comunicar através do 

email: josiane.damaso@ifsudestemg.eud.br 
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ANEXO A – Lista de códigos de restrição referente à CRG 

 
RESTRIÇÃO TÍTULO 

002 ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NE       

003 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESPECIE EMPENHO - NE     

004 ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - NE    

006 ERRO NA DATA DE EMISSAO - NE                    

009 ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - NE     

010 ERRO DO CODIGO GESTAO DO FAVORECIDO - NE       

011 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - NE     

012 ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO ESFERA - NE    

013 ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NE             

014 ERRO NO CAMPO FONTE - NE                        

015 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NE           

016 ERRO NO CAMPO UGR - NE                          

017 ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NE     

018 ERRO NO VALOR DOS CRED. A SEREM EMPENHADOS-NE   

019 ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO TIPO - NE      

020 ERRO NA OPCAO MODALIDADE DE LICITACAO - NE      

021 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO AMPARO - NE    

022 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO INCISO - NE    

023 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE  

024 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ORIGEM DE MATERIAL -NE 

025 ERRO NO CAMPO MUNICIPIO BENEFICIADO - NE      

026 ERRO DE OPCAO NO CAMPO UF BENEFICADA - NE     

027 ERRO NO SUBITEM DA DESP. NA LISTA ITENS - NE  

030 ERRO DO DIA QUE O DOC. FOI CONTAB., DDMMAA-NE 

038 ERRO PREENCHIMENTO DO VALOR DE CADA MES - NE  

039 ERRO PREENCH. DO VALOR DO EXERC. SEGUINTE -NE 

040 ERRO NO VALOR DO EMP. DA DESP. EMPENHADA - NE 

043 ERRO PREENCH. QUANTIDADE ITEM DO EMPENHO - NE 

044 ERRO NO CAMPO VALOR UNITARIO - NE             

045 ERRO NO VALOR DO ITEM - NE                    

046 ERRO CARACT. DOS BENS/SERVICOS ADQUIRIDOS -NE 

051  ANULACAO DA NE (DO EXERCÍCIO) 

052 CANCELAMENTO DA NE (DO RESTOS A PAGAR) 

053 CANCELAMENTO DO SUBITEM DA NE/NS               

101 ERRO NA DATA DE EMISSAO - NL/NS                

102 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VALORIZACAO-NL/NS  

104 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NL/NS   

105 ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO - NL/NS           

106 ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO -NL/NS  
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107 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO TIT.DE CRED-NL/NS  

108 ERRO NA DATA DE VENCIMENTO TIT.DE CRED.-NL/NS  

109 ERRO DE OPCAO NO CAMPO INVERTESALDO - NL/NS   

110 ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - NL/NS           

111 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO -NL/NS  

112 ERRO NO CODIGO DO EVENTO - NL/NS               

113 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO1 -NL/NS  

114 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO2 -NL/NS  

115 ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 1 -NL/NS  

116 ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 2 -NL/NS  

117 ERRO DE VALOR CONTABILIZADO POR EVENTO -NL/NS  

118 FALTA DE RETENCAO DE TRIB.E/OU CONTRIB.-NL/NS  

151  ESTORNO DE NL/NS                               

203 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - OB      

204 ERRO DE CODIGO DO BANCO DEBITADO - OB          

205 ERRO NO PREENCH.DO CODIGO DA AGENCIA - OB      

206 ERRO NO PREENCH.DO COD.DA CONTA CORRENTE - OB  

207 ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO  - OB             

208 ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO - OB    

209 ERRO NO PREENCH.DO COD.DO BCO.DO FAVOREC. -OB  

210 ERRO NO PREENCH.DO COD.AGENCIA DO FAVOREC.-OB  

211 ERRO NO PREENCH.DO COD.DA C/C DO FAVOREC. -OB  

212 ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB                

213 ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB              

214 ERRO NA OPCAO NO CAMPO INVERSAO DESALDO - OB  

215 ERRO NO PREENCH. DO VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB  

216 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - OB    

217 ERRO NO CODIGO DO EVENTO - OB                  

218 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 1 - OB     

219 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - OB     

220 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -OB  

221 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -OB  

222 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -OB  

250 CANCELAMENTO POR FALHA DE IMPRESSAO - OB       

251 CANCEL.OB PORERRO NO CAMPO ID.TRANSFERENCIA   

303 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - ND      

304 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - ND    

305 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - ND    

306 ERRO NO NUMERO DO EVENTO - ND                  

307 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - ND             

308 ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - ND            

309 ERRO NO CAMPO FONTE - ND                       

310 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA - ND               
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311 ERRO DE CODIGO DA UGR - ND                     

312 ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - ND    

313 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -ND  

353 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NC      

354 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - NC    

355 ERRO NO PREENCH. DA TAXA DE CAMBIO - NC        

356 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - NC    

357 ERRO NO NUMERO DO EVENTO - NC                  

358 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - NC             

359 ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NC            

360 ERRO NO CAMPO FONTE - NC                       

361 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NC          

362 ERRO NO CODIGO DA UGR - NC                     

363 ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NC    

364 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -NC  

401 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR -DF  

402 ERRO NO VENCIMENTO DODOCUMENTO - DF           

403 ERRO NO CAMPO PERIODO DE APURACAO - DF         

404 ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DF       

405 ERRO PREENCH. NO CAMPO TRANSFERE RECURSO - DF  

406 ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - DF        

407 ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DF   

408 ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF                    

409 ERRO NO CAMPO REFERENCIA - DF                  

410 ERRO NO PREENCHIMENTO DO COD. DA RECEITA -DF   

411 ERRO NO VALOR DA RECEITA DO DARF - DF          

412 ERRO NO VALOR DA MULTA DO DARF - DF            

413 ERRO NO VALOR DOS JUROS DE MORA - DF           

414 ERRO NO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS - DF          

415 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - DF    

416 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DF    

417 ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO  DF   

418 ERRO NO CAMPO BASE DE CALCULO DE DARF - DF      

426 RECOLHIMENTO INDEVIDO - DF                      

451 ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - GP        

454 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR- GP   

455 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CODIGO PAGTO - GP     

456 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETÊNCIA - GP      

457 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RUBRICA - GP     

458 ERRO NO VALOR DA GPS - GP                       

459 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - GP     

460 ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GP        

461 ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GP         
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462 ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GP    

463 ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GP   

464 ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP                     

465 ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VALOR DO INSS - GP  

466 ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VLR.OUTRAS ENT.- GP 

467 ERRO DE PREENCH. CAMPO ATM/MULTA/JUROS - GP   

468 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM  GP  

469 RECOLHIMENTO INDEVIDO - GP                    

501 ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DR      

502 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-DR 

503 ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - DR      

504 ERRO DE PREENCHIMENTO NO CAMPO FONTE REC. -DR 

505 ERRO DE PREENCHIMENTO CAMPO PARCELA/REFER.-DR 

506 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECEITA - DR   

507 ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DR  

508 ERRO NO PREENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO DR 

509 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DR  

510 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VR.PRINCIPAL - DR 

511 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - DR   

512 RECOLHIMENTO INDEVIDO - DR                       

513 ERRO NO CAMPO ALIQUOTA DA NF,DOCUMENTO DAR-DR    

514 ERRO NO CAMPO NUMERICO NF/RECIBODOCUM.DAR-DR    

515 ERRO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO COD.DO MUN.-DR    

516 ERRO NO CAMPO VENCIMENTO DODOCUMENTO ISS-DR     

517 ERRO NO CAMPO VALOR DA NOTA FISCAL ISS-DR        

518 ERRO NO CAMPO DATA EMISSAO DA NF, DOC.DAR-ISS    

802 ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - PE        

803 ERRO DE OPCAO CAMPO ESPECIE DE PRE EMPENHO-PE    

808 ERRO PREENCHIMENTO DA DATA LIMITE - PE           

809 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - PE      

810 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - PE               

811 ERRO DE PREENCHIMENTO DO PTRES - PE              

812 ERRO NO CAMPO FONTE - PE                         

813 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - PE            

814 ERRO NO CAMPO UGR - PE                           

815 ERRO PREENCHIMENTO DO PLANO INTERNO (PI) - PE   

816 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -PE   

824 ERRO NO CODIGO UG/GESTAO FAVORECIDA - PF        

825 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - PF     

826 ERRO PREENCHIMENTO COD. DO CAMPO EVENTO - PF    

827 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO FONTE - PF       

828 ERRO DE OPCAO NO CAMPO CATEGORIA DE GASTO -PF   

829 ERRO NO CAMPO ANO/MES - PF                      
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830 ERRO CAMPO VALOR DEST. P/ CADA CAT.GASTO - PF   

842 ERRO NO CAMPO UG/GESTAO EMITENTE - GE           

845 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-GE    

846 ERRO PREENCH. DO CODIGO SALARIO EDUCACAO - GE   

847 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETÊNCIA - GE      

848 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PARCELA - GE     

849 ERRO PREENCH. CAMPO PROC./EXECU FISCAL - GE     

850 ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GE        

851 ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GE        

852 ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GE   

853 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - GE   

854 ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GE  

855 ERRO NO CAMPO PROCESSO - GE                    

856 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - GE    

857 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - GR     

858 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -GR  

859 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -GR  

860 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -GR  

861 ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR                

862 ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVAÇÃO - GR    

874 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO A/E - AF        

875 ERRO NO PREENCH. DO NUMERO DO EMPENHO - AF     

876 ERRO NO CAMPO ETAPA - AF                       

877 ERRO NO PREENCH. DO CODIGO NO CAMPO ITEM - AF  

878 ERRO NO CAMPO MES - AF                         

879 ERRO NA QUANTIDADE DE ITENS APROPRIADOS - AF   

880 ERRO NO PREENCH. DO VALOR DA APROPRIACAO - AF  

900 FALTA DE TEMPESTIVIDADE NA REMESSA DOCUMENTO   

901 FALTA DE REMESSA DE RMA                        

902 FALTA REMESSA MAPA GERENCIAL DIVIDA ATIVA      

903 FALTA DE REMESSA DO RMB                        

904 FALTA DE REMESSA DE DOCUMENTACAO PATRIMONIAL   

905 FALTA DE REMESSA RELATORIO SELOS DE CONTROLE   

906 FALTA DE REMESSA RELAT.MERCADORIA APREENDIDA   

908 FALTA DEDOCUM. CONFORMIDADE DE REG. DE GESTAO  

909 APROP. DESPESA SEMDOCUMENTO COMPROBATORIO     

910 DOCUMENTO COMPROBATORIOS/O "ATESTE" DEVIDO     

911 DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO DESPESA  

912 DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO PAGTO    

913 APROP. DESPESA VALOR INDEVIDO                  

914 PAGAMENTO SEM LIQUIDACAO DA DESPESA            

915 FALTA DE EMPENHO DA DESPESA - PROCESSOS PAGTO  

916 DOCUMENTO NAO COMPATIVEL COM A OPERACAO        
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917 AFASTAMENTO DO PAIS SEM AUTORIZACAO PREVIA     

918 REALIZACAO DE DESPESA SEM PREVIO EMPENHO       

919 DOCUMENTO APROVADO COM RESSALVA                

920 SALDO CONTABIL DO ALMOX. NAO CONFERE C/RMA     

921 SALDO CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB   

951 DOCUMENTACAO NAO ANALISADA                     

Fonte: Dados extraídos do SIAFI2018 
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ANEXO B – Modelo de Planilha de controle dos dados referentes à Conformidade de 
Registro de Gestão 
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ANEXO C – Modelo de Declaração de Realização da Conformidade de Registro de 
Gestão – Sem Restrição 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE 
GESTÃO – SEM RESTRIÇÃO 

 
 
 

Eu,    , matrícula SIAPE n°               , cargo 

             , servidor formalmente designado pela Portaria nº    , de 

   , para exercer a função de Responsável pela Conformidade de 

Registro de Gestão da UG          , Gestão   , declaro que a realização da 

Conformidade de Registro de Gestão, referente ao dia     , foi 

efetuada Sem Restrições. 

 

Certifico, também, que os processos de despesa alusivos à escrituração do dia acima 

informado contêm a documentação hábil que comprova a operação realizada e retrata 

adequadamente os registros efetuados. 

 

 

 

    ,   de     de   . 
 
 
 
 

 
          

Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 
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ANEXO D – Modelo de Declaração de Realização da Conformidade de Registro de 
Gestão – Com Restrição 

 

 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE 
GESTÃO – COM RESTRIÇÃO 

 

 

Eu,    , matrícula SIAPE n°               , cargo 

             , servidor formalmente designado pela Portaria nº    , de 

   , para exercer a função de Responsável pela Conformidade de 

Registro de Gestão da UG          , Gestão   , declaro que durante a 

realização da Conformidade de Registro de Gestão, referente ao dia    

 , os documentos abaixo indicados sofreram restrições. 

 

DOCUMENTO RESTRIÇÃO ACERTO OBSERVAÇÃO 

2018OB000001 216  
Erro/insuficiência no campo 
observação - OB. 

2018GP000002 459  
Erro/insuficiência no campo 
observação - GP. 

2018DF000003 408  Erro no campo processo - DF. 

 

Certifico, também, que os processos de despesa alusivos à escrituração do dia acima 

informado contêm a documentação hábil que comprova a operação realizada e retrata 

adequadamente os registros efetuados. 

 

    ,   de     de   . 
 
 

 
          

Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 
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ANEXOS 

 
Anexo A – Lista de códigos de restrição referente à CC 

 
RESTRIÇÃO TÍTULO 

300 FALTA DECONCILIACAO BANCARIA                  

301 FALTA REMESSA MAPA GERENCIAL DIVIDA ATIVA      

302 FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB      

303 FALTA DE REMESSA DO RELAT. SELOS DECONTROLE   

304 FALTA DE REMESSA DO RELAT.MERCAD.APREENDIDAS   

305 INCONSIST. ARRECAD. POR CÓD DE REC X DEST.     

306 APROPRIACAODESPESAS FORA PERIODOCOMPETENCIA  

307 RECEITASREGISTRADAS FORA DO PERIODO           

308 DIVERG.VPA X VPD DE COTA, REPASSE SUBREP.      

309 DIVERG.VAR.ATIVAS X PASSIVAS - EXTRA-ORÇ.      

310 CLASSIFICACAO INDEVIDA PROGRAMA DETRABALHO    

311 UCG ORGAO INCOMPATIVEL COM ESTRUTURA FORMAL    

312 VOLUME SIGNIFICATIVO EXEC.ORCAM.S/ INDIC. UGR  

313 REGISTRODESPESA ALOCADA INDEV. AUCG/ORGAO    

314 EXISTENCIA DE UGR SEM VINCULACAO A UMAUCG     

315 FALTA/RESTRICAO CONFORM.REGISTROS DE GESTAO   

316 FALTA/ATRASO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS        

318 NÃO ATEND. ORIENTACAO ORGAOCONT SET/CENTRAL   

319 FALTAREGISTRO DERESTRICAO/CONF.REGIS.GESTAO  

320 FALTA PREENCH FICHA CADASTRAL OBRIGACAO SIAFI  

321 FALTA DE ATUALIZACAO DE PROVISAO               

322 FALTA DEREG.E/OUINCONS.DE CENTRO DE CUSTOS   

323  NÃO INCLUSÃO DE NOTA EXPLICATIVA NO SIAFI WEB  

538 SALDOS DE IMOVEIS ESP.NÃO CONFERE C/ SPIUNET  

550 FALTA DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO             

601 OUTROS - VARIACOES ATIVAS_ORÇAMENTÁRIAS        

602 FALTAREG.CONT.DEB-CRED LANCADOS PELO BANCO    

603 SALDOCONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA      

604 FALTA DE ATUALIZ. DE ATIVOS CIRCULANTES        

605 FALTA DE RECLASSIF.P/CP DEVALORES LP-ATIVOS   

606 SLD ALONG/INDEV.CONTASTRANS. AT.CIRCULANTE    

607 OUTROS - ATIVO CIRCULANTE                      

608 SALDO INVERTIDO ATIVO CIRCULANTE              

609 SALDOCONTABIL ALMOXNÃO CONFERE C/CONTROLE   

610  SAQUE COM CARTAO DEPAGTO SEM LIQUID.DESPESA 

611  LIMITE CONTRA-ENTREGA EXERC.ANT.NAO DEVOLVIDO 

612 DIVERG. ADIANT. SUPR. FUN XCONTR. RESP. SUP. 
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613 DESEQ.ROTINA AF X PF PRECATORIOS ENCAMINHADOS 

614 NÃO USO VINCULACAOPAGTO "551"-REST.RECEITA  

615 FALTA DE ATUALIZ.VALORES ATIVO REALIZ.LP      

616 OUTROS - ATIVO NÃO CIRCULANTE                 

617 SALDO INVERTIDO - ATIVO NÃO CIRCULANTE        

618 FALTA ATUALIZ. INFORMACOES - DIVIDA ATIVA LP  

619 FALTA ATUALIZ. DIREITO XRECEITA DIVIDA ATIVA 

620 FALTA ATUALIZ. PROVISAO DIVIDA ATIVA - CP     

621 FALTA ATUALIZ. PROVISAO DIVIDA ATIVA - LP     

622 FALTA ATUALIZ. DIVIDA ATIVA                   

623 FALTA ATUALIZ. JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA    

624 FALTA ATUALIZ. INFORMACOES - DIVIDA ATIVA CP   

625 FALTA REG./ATUALIZACAO AJUS.PERDAS PROVAVEIS   

626 OMISSAO DE BAIXA DEVALORES PRESCRITOS - CP    

627 OMISSAO DE BAIXA DEVALORES PRESCRITOS - LP    

628 SALDO INVERTIDO ATIVO NÃO FINAN-INVESTIMENTOS  

629 SALDO INVERTIDO ATIVO NÃO FINAN - IMOBILIZADO  

630 SALDO INVERTIDO ATIVO NÃO FINAN - INTANGÍVEL   

631 SLD ALONG/INDEV.CONTASTRANS. AT.Ñ.CIR-INVEST  

632 SLD ALONG/INDEV.CONTASTRANS. AT.Ñ.CIR-IMOBIL  

633 SLD ALONG/INDEV.CONTASTRANS. AT.Ñ.CIR-INTANG  

634 FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS    

635 FALTAREG./ATUALIZACAO AJUS.PERDAS PROVAVEIS   

640 SDCONTABIL BENS MOVEISNÃO CONFERE C/RMB      

641 BENS IMOV.ÑCLASSIF.COMO.USO ESPECIAL          

642 FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.   

643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL  

644 FALTA/EVOL.INCOMP.EXAUSTÃO.AT.IMOBILIZ.        

645 OUTROS - ATIVO PERMANENTE                      

647 VALORES PENDENTES SPIUNET A RATIFICAR          

650 RESTOS APAGAR INVERTIDOS (SEM INSCRICAO) 

651 FALTA OUINCONSISTÊNCIA NOCONTRATO            

652 SALDO INVERTIDO - CLASSE 5                     

653 SLD.ALONG/INDEV.CONTASCONTROLE                

654 SALDOCONTAB.SELOSCONTROLENÃO CONF.C/RMMA    

655 SALDOCONT.MERC.APREEND.NAO CONFERE C/RMMA     

656 CONVENIOS ACOMPROVAR COM DATA EXPIRADA        

657 CONVENIOS AAPROVAR COM DATA EXPIRADA          

658 OUTROS - ATIVOCOMPENSADO                      

659 CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS                  

660 CONTR. REPASSE ACOMPROVAR COM DATA EXPIRADA   

661 CONTR. REPASSE AAPROVAR COM DATA EXPIRADA     
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662 CONTR. REPASSE A LIBERAR EXPIRADOS             

663 SUPRIMENTO FUNDOS-SAQUE SUP. LIMITE PERMITIDO   

664 TERMO DE PARCERIA A LIBERAR COM VIG EXPIRADA    

665 TERMO DE PARCERIA ACOMPROVAR COM VIG. EXPIR.   

666 TERMO DE PARCERIA AAPROVAR COM VIG EXPIRADA    

667 NÃO FECHAMENTO CLASSES 7 X 8                    

668 ACORDO COOP.TECNICA ACOMPROVAR - DATA EXPIRA   

669 ACORDO COOP.TECNICA AAPROVAR - DATA EXPIRADA   

670 ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA   

671 TRANSF.VOLUNT. S/COMPROV. E NÃO ENV.P/INADIMP   

672 FALTA DE ATUALIZ. PASSIVOS CIRCULANTES          

673 FALTA DE RECLAS.P/PAS.CIRC.VALORES PAS.EX.LP    

674 SLD ALONG./INDEV CTASTRANSIT. PAS.CIRCULANTE   

675 OUTROS - PASSIVO CIRCULANTE                     

676 SALDO INVERTIDO - PASSIVO CIRCULANTE            

677 FALTA/ATRASO RETENCAO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS   

678 DIVERGENCIA DIVIDA INTERNA CP                   

679 DIVERGENCIA DIVIDA EXTERNA CP                 

680 DIVERG.VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC.  

681 REGULARIZACAO INDEVIDAVALORES RECEBIDOS GRU  

682 DIVERG. TITULOS DA DIV. EXTERNA E OPER.CRED.  

683 REGULARIZACAO INDEVIDAVALORES OBCANCELADAS  

684 FALTA DE ATUALIZ. PASSIVOS EXIG. LONGO PRAZO  

685 OUTROS - PASSIVO NÃO CIRCULANTE               

686 SALDO INVER PASSIVO Ñ CIRC - PASS. EXG  LP    

687 DIVERGENCIA DIVIDA INTERNA LP                 

688 DIVERGENCIA DIVIDA EXTERNA LP                 

689 FALTA DE ATUAL. DO PATRIMONIO LIQUIDO         

690 DIVERG.ENTRE CAP.SUBSC.REGIST.E OAPROVADO    

691 SALDOS RESERVAS SUPERIORES PERC. PERMITIDOS   

692 OUTROS - PATRIMONIO LIQUIDO                   

693 SALDO INVERTIDO - PATRIMONIO LIQUIDO          

694 INCONSISTÊNCIASCONTAS PATRIMONIO LIQUIDO     

695 NÃO FECHAMENTO GRUPO PASSIVOCOMPENS. X RETIF  

696 OUTROS -CONTROLES CREDORES                    

697 SALDO INVERTIDO - CLASSE 6                     

698 DIVERG.ENTREVALORREG.FOLHA E RELATORIOS      

699 PAGTO DEDESP FONTE/VINCULACAO INDEVIDA        

700 FALTA DE RECL/DEV.E BX/ANUL DE SUPRIM.FUNDO    

701 OUTROS -DESPESAS                              

702 APROPRIACAODESPESAVALOR INDEVIDO             

703 ERRO NACLASSIFICACAO DADESPESA               
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704 PAGAMENTO SEM LIQUIDACAO DADESPESA            

705 FALTACOMPROVACAO E PREST.CONTAS SUPR.FUNDOS   

706 DESPESAS EXERC.COR.PAGAS RECUR.RESTOS APAGAR  

707 SALDO INVERTIDO - CLASSE 8                     

708 COMPROVACAO DE SUPRIM. FORA DO PRAZO FIXADO    

709 CONC.TERCEIRO SUPRIM. SEMCOMPR. UM DOS ANT.  

710 REGISTRO DE EST.DEDESPESA INDEVIDO (RECEITA)  

711 RECEITA DE FUNDOCLASSIFICADA COMO TRANSFER.   

712 OUTROS -RECEITA                               

713 SLDOS ALONG/INDEV.CONTASTRANS.DERECEITAS    

714 SALDO INVERTIDO - CLASSE 7                     

715 ERRO NACLASSIFICACAO DARECEITA               

716 REGISTRO DERECEITA INDEVIDO (EST. DEDESPESA)  

717 DIVERGENCIA ARRECRECEITA XCONTACONTROLE     

718 OUTROS - VARIACOES PASSIVAS                    

719 SD ALONG./INDEVCONTASTRANS.PASSIVO N.CIRC.   

720 SALDO INVERTIDO - VARIACOES PAT. DIMINUTIVAS   

721 SALDO INVERTIDO - VARIACOES PAT. AUMENTATIVAS  

722 DIVERG. ORCAMENTO SIAFI X LEI/DECRETO (DOU)    

723 NE INDICADAS INSC RP XCONTROLE POR EMPENHO  

724 DIVERG.ENTREDESP./REC.TRANSF.ESTADO/MUNICIP.  

725 DIVERG.ENTREDESP/REC.TRANSF MUNIC/ESTADO     

726 DIVERG. ENTRESALDOS EX.ANT.E DO BAL.ABERTURA  

727 SALDOSNÃO INTEGRADOS                          

728  INTEGRACAO DE BALANCETE DE MESES ANTERIORES    

729 SALDOS INCORRETOS PORERRO NO PROC.INTEGRACAO  

730 SALDOS DE INTEGRACAO PROVISORIOS               

731 ERRO/INSUFICIENCIADESCRICAO CAMPO OBSERVACAO  

732 OUTROS INGRESSOS - BALANCO FINANCEIRO          

733 OUTROS DISPENDIOS - BALANCO FINANCEIRO         

734 OUTROS INGRESSOS-DEMONST.DISP.FINANC.-TIPO 5   

735 OUTROS DISPENDIOS -DEMONST.DISP.FIN.-TIPO 5   

736 FALTAREGISTRO CONFORMIDADECONTABIL           

737  UTILIZACAO INADEQUADA DE EVENTOS/SITUACAO CPR  

738 SALDO INVERTIDOCONTAS-CORRENTES               

739 DESP.REALIZ.BAL.FIN.INCOMP.DEMONST.VARIACOES   

740 RECEITA REAL.BAL.FIN.INCOMP.BALANCO ORCAMENT.  

741 RECEITA REALIZ.BAL.FIN.INCOMPAT.DEM.VARIACOES  

742 SALDOS INVERTIDOS BALANCO PATRIMONIAL          

743 DESEQUILIB.ENTRE TOTAIS DO ATIVO E PASSIVO     

744 DESEQUILIBRIO ENTRE AS CLASSES                 

745 SALDOS INDEVIDOS E/OU REMANESC.BAL.FINANCEIRO  
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746 DESEQ.ENTRE V.ATIVAS E PAS.DEMONST.VARIACOES   

747 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO FINANCEIRO       

748 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO PATRIMONIAL      

749 DEMAIS INCOERENCIAS - DVP (DEM.VAR.PATRIM)     

750 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO ORCAMENTARIO     

751 DEMAIS INCOERENCIAS -DEMONST.DISPONIBILIDADE  

752 AT.FIN(-)PAS.FIN-BP X SUP/DEF D.DISPONIB.FR    

753 SALDO INVERTIDO - BALANçO FINANCEIRO           

754 SALDOS ALONG/INDEVIDOS-DEMONST.DISPONIBILID.  

755 SDOS ALONG/INDEVIDOS CTASTRANS.RECEITAS - BF  

756 DIVERGENCIA LIMITE DE RP X DISPONIBILIDADE RP  

757 SDO ALONGADO/INDEV. CTAS.TRANS.RECEITAS - DVP  

758 SDO ALONG/INDEV.CONTASTRANS.RECEITAS - BO    

759 RP N PROC (PF) # RETIF RP N PROC (PNF) - BP     

760 SALDO INVERTIDO -DEMONST. DISP. FONTE RECURS   

761 INCONSISTÊNCIA NOSREGISTROS DA DÍVIDA ATIVA    

762 INCONSIST. LIMITE VINC. X RECURSOS A LIBERAR    

763 INCONSIST. ENTRE VLS DIFERIDOS REC ECONCED.    

764 SDO.ALONG/INDEV.CONTAS PASSIVOCOMPENSADO       

766 TERMO COOPERAÇÃO A LIBERAR - DATA EXPIRADA      

767 TERMO COOPERAÇÃO ACOMPROVAR - DATA EXPIRADA    

768 FALTA IDENTIF BENEFICIARIOCONTROLE AUX MORAD   

769 INCONSISTENCIA ENTRE A INSCRICAO/EXECUCAO RP    

770 CÓDIGO DEDESTINAÇÃORECEITA DE DARF            

771 DEMAIS INCOERENCIAS -DEM.FLUXOS CAIXA (DFC)    

772 DEMAIS INCOERENCIAS - DDR                       

773 TED ACOMPROVAR COM DATA EXPIRADA               

775 TED A REPASSAR EXPIRADOS                        

Fonte: Dados extraídos do SIAFI2017 
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Anexo B – Lista de códigos de restrição referente à CRG 

 
RESTRIÇÃO TÍTULO 

 002 ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NE       

 003 ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESPECIE EMPENHO - NE     

 004 ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - NE    

 006 ERRO NA DATA DE EMISSAO - NE                    

 009 ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - NE     

 010 ERRO DO CODIGO GESTAO DO FAVORECIDO - NE       

 011 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - NE     

 012 ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO ESFERA - NE    

 013 ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NE             

 014 ERRO NO CAMPO FONTE - NE                        

 015 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NE           

 016 ERRO NO CAMPO UGR - NE                          

 017 ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NE     

 018 ERRO NO VALOR DOS CRED. A SEREM EMPENHADOS-NE   

 019 ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO TIPO - NE      

 020 ERRO NA OPCAO MODALIDADE DE LICITACAO - NE      

021  ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO AMPARO - NE    

022  ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO INCISO - NE    

023  ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE  

024  ERRO DE OPCAO NO CAMPO ORIGEM DE MATERIAL -NE 

025  ERRO NO CAMPO MUNICIPIO BENEFICIADO - NE      

026  ERRO DE OPCAO NO CAMPO UF BENEFICADA - NE     

027  ERRO NO SUBITEM DA DESP. NA LISTA ITENS - NE  

030  ERRO DO DIA QUE O DOC. FOI CONTAB., DDMMAA-NE 

038  ERRO PREENCHIMENTO DO VALOR DE CADA MES - NE  

039  ERRO PREENCH. DO VALOR DO EXERC. SEGUINTE -NE 

040  ERRO NO VALOR DO EMP. DA DESP. EMPENHADA - NE 

043  ERRO PREENCH. QUANTIDADE ITEM DO EMPENHO - NE 

044  ERRO NO CAMPO VALOR UNITARIO - NE             

045  ERRO NO VALOR DO ITEM - NE                    

046  ERRO CARACT. DOS BENS/SERVICOS ADQUIRIDOS -NE 

051   ANULACAO DA NE ( DO EXERCICIO )               

 052 CANCELAMENTO DA NE ( DO RESTOS A PAGAR )       

 053 CANCELAMENTO DO SUBITEM DA NE/NS               

 101 ERRO NA DATA DE EMISSAO - NL/NS                

 102 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VALORIZACAO-NL/NS  

 104 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NL/NS   

 105 ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO - NL/NS           

 106 ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO -NL/NS  
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 107 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO TIT.DE CRED-NL/NS  

 108 ERRO NA DATA DE VENCIMENTO TIT.DE CRED.-NL/NS  

 109 ERRO DE OPCAO NO CAMPO INVERTESALDO - NL/NS   

 110 ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - NL/NS           

 111 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO -NL/NS  

 112 ERRO NO CODIGO DO EVENTO - NL/NS               

 113 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO1 -NL/NS  

 114 ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO2 -NL/NS  

 115 ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 1 -NL/NS  

 116  ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 2 -NL/NS  

 117  ERRO DE VALOR CONTABILIZADO POR EVENTO -NL/NS  

 118  FALTA DE RETENCAO DE TRIB.E/OU CONTRIB.-NL/NS  

 151   ESTORNO DE NL/NS                               

 203  ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - OB      

 204  ERRO DE CODIGO DO BANCO DEBITADO - OB          

 205  ERRO NO PREENCH.DO CODIGO DA AGENCIA - OB      

 206  ERRO NO PREENCH.DO COD.DA CONTA CORRENTE - OB  

 207  ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO  - OB             

 208  ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO - OB    

 209  ERRO NO PREENCH.DO COD.DO BCO.DO FAVOREC. -OB  

 210  ERRO NO PREENCH.DO COD.AGENCIA DO FAVOREC.-OB  

 211  ERRO NO PREENCH.DO COD.DA C/C DO FAVOREC. -OB  

 212  ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB                

 213  ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB              

 214  ERRO NA OPCAO NO CAMPO INVERSAO DESALDO - OB  

 215  ERRO NO PREENCH. DO VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB  

 216  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB    

 217  ERRO NO CODIGO DO EVENTO - OB                  

 218  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 1 - OB     

 219  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - OB     

 220  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -OB  

 221  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -OB  

 222  ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -OB  

 250  CANCELAMENTO POR FALHA DE IMPRESSAO - OB       

 251  CANCEL.OB PORERRO NO CAMPO ID.TRANSFERENCIA   

 303  ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - ND      

 304  ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - ND    

 305  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - ND    

 306  ERRO NO NUMERO DO EVENTO - ND                  

 307  ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - ND             

 308  ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - ND            

 309  ERRO NO CAMPO FONTE - ND                       
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 310  ERRO NA NATUREZA DE DESPESA - ND               

 311  ERRO DE CODIGO DA UGR - ND                     

 312  ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - ND    

 313  ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -ND  

 353  ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NC      

 354  ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - NC    

 355  ERRO NO PREENCH. DA TAXA DE CAMBIO - NC        

 356  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - NC    

 357  ERRO NO NUMERO DO EVENTO - NC                  

 358  ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - NC             

 359  ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NC            

 360  ERRO NO CAMPO FONTE - NC                       

 361  ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NC          

 362  ERRO NO CODIGO DA UGR - NC                     

 363  ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NC    

  364  ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -NC  

  401  ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR -DF  

  402  ERRO NO VENCIMENTO DODOCUMENTO - DF           

  403  ERRO NO CAMPO PERIODO DE APURACAO - DF         

  404  ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DF       

  405  ERRO PREENCH. NO CAMPO TRANSFERE RECURSO - DF  

  406  ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - DF        

  407  ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DF   

  408  ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF                    

  409  ERRO NO CAMPO REFERENCIA - DF                  

  410  ERRO NO PREENCHIMENTO DO COD. DA RECEITA -DF   

  411  ERRO NO VALOR DA RECEITA DO DARF - DF          

  412  ERRO NO VALOR DA MULTA DO DARF - DF            

  413  ERRO NO VALOR DOS JUROS DE MORA - DF           

  414  ERRO NO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS - DF          

  415  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DF    

 416   ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DF    

 417   ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO  DF   

 418   ERRO NO CAMPO BASE DE CALCULO DE DARF - DF      

 426   RECOLHIMENTO INDEVIDO - DF                      

 451   ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - GP        

 454   ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR- GP   

 455   ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CODIGO PAGTO - GP     

 456   ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETENCIA - GP      

 457   ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RUBRICA - GP     

 458   ERRO NO VALOR DA GPS - GP                       

 459   ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP     
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 460   ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GP        

 461   ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GP         

 462   ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GP    

 463   ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GP   

 464   ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP                     

 465   ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VALOR DO INSS - GP  

 466   ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VLR.OUTRAS ENT.- GP 

 467   ERRO DE PREENCH. CAMPO ATM/MULTA/JUROS - GP   

 468   ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM  GP  

 469   RECOLHIMENTO INDEVIDO - GP                    

 501   ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DR      

 502   ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-DR 

 503   ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - DR      

 504   ERRO DE PREENCHIMENTO NO CAMPO FONTE REC. -DR 

 505   ERRO DE PREENCHIMENTO CAMPO PARCELA/REFER.-DR 

 506   ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECEITA - DR   

 507   ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DR  

 508   ERRO NO PREENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO DR 

 509   ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DR  

 510   ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VR.PRINCIPAL - DR 

 511   ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR   

 512  RECOLHIMENTO INDEVIDO - DR                       

 513  ERRO NO CAMPO ALIQUOTA DA NF,DOCUMENTO DAR-DR    

 514  ERRO NO CAMPO NUMERICO NF/RECIBODOCUM.DAR-DR    

 515  ERRO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO COD.DO MUN.-DR    

 516  ERRO NO CAMPO VENCIMENTO DODOCUMENTO ISS-DR     

 517  ERRO NO CAMPO VALOR DA NOTA FISCAL ISS-DR        

 518  ERRO NO CAMPO DATA EMISSAO DA NF, DOC.DAR-ISS    

 802  ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - PE        

 803  ERRO DE OPCAO CAMPO ESPECIE DE PRE EMPENHO-PE    

 808  ERRO PREENCHIMENTO DA DATA LIMITE - PE           

 809  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE      

 810  ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - PE               

 811  ERRO DE PREENCHIMENTO DO PTRES - PE              

 812  ERRO NO CAMPO FONTE - PE                         

 813  ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - PE            

 814  ERRO NO CAMPO UGR - PE                           

 815 ERRO PREENCHIMENTO DO PLANO INTERNO (PI) - PE   

 816 ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -PE   

 824 ERRO NO CODIGO UG/GESTAO FAVORECIDA - PF        

 825 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PF     

 826 ERRO PREENCHIMENTO COD. DO CAMPO EVENTO - PF    
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 827 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO FONTE - PF       

 828 ERRO DE OPCAO NO CAMPO CATEGORIA DE GASTO -PF   

 829 ERRO NO CAMPO ANO/MES - PF                      

 830 ERRO CAMPO VALOR DEST. P/ CADA CAT.GASTO - PF   

 842 ERRO NO CAMPO UG/GESTAO EMITENTE - GE           

 845 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-GE    

 846 ERRO PREENCH. DO CODIGO SALARIO EDUCACAO - GE   

 847 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETENCIA - GE      

 848 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PARCELA - GE     

 849 ERRO PREENCH. CAMPO PROC./EXECU FISCAL - GE     

 850 ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GE        

 851  ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GE        

 852  ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GE   

 853  ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - GE   

 854  ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GE  

 855  ERRO NO CAMPO PROCESSO - GE                    

 856  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GE    

 857  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - GR     

 858  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -GR  

 859  ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -GR  

 860  ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -GR  

 861  ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR                

 862  ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR    

 874  ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO A/E - AF        

 875  ERRO NO PREENCH. DO NUMERO DO EMPENHO - AF     

 876  ERRO NO CAMPO ETAPA - AF                       

 877  ERRO NO PREENCH. DO CODIGO NO CAMPO ITEM - AF  

 878  ERRO NO CAMPO MES - AF                         

 879  ERRO NA QUANTIDADE DE ITENS APROPRIADOS - AF   

 880  ERRO NO PREENCH. DO VALOR DA APROPRIACAO - AF  

 900  FALTA DE TEMPESTIVIDADE NA REMESSADOCUMENTO   

 901  FALTA DE REMESSA DE RMA                        

 902  FALTA REMESSA MAPA GERENCIAL DIVIDA ATIVA      

 903  FALTA DE REMESSA DO RMB                        

 904  FALTA DE REMESSA DEDOCUMENTACAO PATRIMONIAL   

 905  FALTA DE REMESSA RELATORIO SELOS DE CONTROLE   

 906  FALTA DE REMESSA RELAT.MERCADORIA APREENDIDA   

 908  FALTA DEDOCUM.CONFORMIDADE DE REG. DE GESTAO  

 909  APROP. DESPESA SEMDOCUMENTO COMPROBATORIO     

 910  DOCUMENTO COMPROBATORIOS/O "ATESTE" DEVIDO     

 911  DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO DESPESA  

 912  DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO PAGTO    
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 913  APROP. DESPESA VALOR INDEVIDO                  

 914  PAGAMENTO SEM LIQUIDACAO DA DESPESA            

 915  FALTA DE EMPENHO DA DESPESA - PROCESSOS PAGTO  

 916  DOCUMENTO NAO COMPATIVEL COM A OPERACAO        

 917  AFASTAMENTO DO PAIS SEM AUTORIZACAO PREVIA     

 918  REALIZACAO DE DESPESA SEM PREVIO EMPENHO       

 919  DOCUMENTO APROVADO COM RESSALVA                

 920  SALDO CONTABIL DO ALMOX. NAO CONFERE C/RMA     

 921  SALDO CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB   

 951  DOCUMENTACAO NAO ANALISADA                     

Fonte: Dados extraídos do SIAFI2017 


