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1    ACESSO AO SIGEF 

 
O acesso ao SIGEF pode ser feito  nos seguintes endereços eletrônicos 
https://sigef.sef.sc.gov.br ou www.sef.sc.gov.br,  por meio do ícone “SIGEF” . 
 
Importante: É necessário possuir o navegador Internet Explorer instalado no 
computador para acessar o Módulo Controle Interno. Salienta-se que outros 
navegadores são incompatíveis com o módulo. 
 

 
 
Aberta a página, o usuário deverá inserir o nº de seu CPF e respectiva senha de 
acesso. 
 

 
 
 
 

https://sigef.sef.sc.gov.br/
http://www.sef.sc.gov.br/
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Após acesso, o sistema, automaticamente, transferirá o usuário para a tela de 
Leitura de avisos. Os avisos recebidos serão demonstrados por assunto e por data 
de publicação. Recomenda-se a leitura destes. 
  

 
 

 
 

 

Após a leitura dos avisos o usuário deverá acessar uma das funcionalidades 
apresentadas abaixo. 
 

2 LISTAR E IMPRIMIR OS GRUPOS DE RESTRIÇÃO 

 
Denomina-se “Grupos de Restrição Administrativa” os títulos de assuntos pré 
formatados, constante no sistema, relacionados a cada  Tema (Gestão de Pessoas, 
Licitaçoes e Compras, Transferências de Recursos, Gestão Patrimonial, Despesas 
de Custeio). 



5 

É importante que o usuário saiba quais são os “Grupos de Restrição Administrativa”, 
para fins de auxilílio no momento da verificação dos pontos de controle de cada 
Tema. 
 

 
 
O usuário poderá selecionar a aba “Código” ou “Nome”. Se selecionar a opção por 
código poderá preencher o código do “Grupo Restrição administrativa” (caso saiba) 
do assunto requerido ou apenas clicar no botão CONFIRMAR. O mesmo vale para a 
opção “Nome”, neste caso o usuário poderá preencher o nome ou clicar no botão 
CONFIRMAR. 
 

 
 
Ao clicar no botão CONFIRMAR (sem que haja o preenchimento do código do 
“Grupo Restrição Administrativo”), uma lista contendo TODOS os Grupos de 
Restrição cadastrados será gerada pelo sistema. Recomenda-se a impressão desta 
listagem para facilitar os trabalhos do controle interno. Para isso basta clicar no 
botão IMPRIMIR. 
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Visualização de Relatório impresso 
 

 
 
 

3 LISTAR TIPOS DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Denomina-se “Tipos de Restrição Administrativa” as restrições previamente 
cadastradas no sistema, relacionadas a cada  Tema (Gestão de Pessoas, Licitaçoes 
e Compras, Transferências de Recursos, Gestão Patrimonial, Despesas de Custeio). 
 
É importante que o usuário saiba quais são os “Tipos de Restrições Administrativas”, 
para fins de auxílio no momento da identificação de eventual inconsistência 
relacionada ao “Grupo Restrição Administrativa” de cadaTema. 
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O usuário poderá preencher os códigos do “Grupo Restrição Administrativa” do 
assunto requerido e do “Tipo de Restrição Administrativa” ou apenas clicar no botão 
CONFIRMAR. 
 

 
 
Ao clicar no botão CONFIRMAR (sem que haja o preenchimento dos códigos do 
“Grupo Restrição Administrativo” e do “Tipo de Restrição Administrativa”), uma lista 
contendo TODOS os Tipos de Restrição cadastradas (com informação dos campos 
associados) será gerada pelo sistema. Recomenda-se a impressão desta listagem 
para facilitar os trabalhos do controle interno. Para isso basta clicar no botão 
IMPRIMIR. 
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Visualização de Relatório impresso 
 

 
 
 

4. FUNCIONALIDADE “MANTER CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO”   
 

Antes de promover o registro de falhas, irregularidades ou ilegalidades no Relatório 
de Controle Interno – RCI bimestral, o Responsável pelo Controle Interno deverá 
cientificar à autoridade competente, por meio de Comunicação Interna - CI, a fim de 
que sejam adotadas as providências necessárias para devidas correções, no prazo 
de 30 (trinta) dias. O conteúdo da comunicação deverá evidenciar orientações 
objetivas e pontuais para o saneamento das restrições, bem como conter indicação 
de medidas preventivas para evitar reincidências semelhantes. 
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Decorrido o prazo previsto, sem a correção da restrição, o responsável pelo controle 
interno registrará o respectivo apontamento no RCI bimestral, na funcionalidade 
“Manter Controle Interno Administrativo”, conforme § 2º do art. 4º do Decreto nº 
772/2012.  

 

Importante:  

a) o responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade, ao identificar 
falhas, irregularidades ou ilegalidades insanáveis, deverá cientificar à autoridade 
competente sobre suas ocorrências, por meio de CI, recomendando a adoção de 
medidas preventivas para evitar reincidências semelhantes, sem prejuízo de seu 
imediato registro no RCI bimestral; 
 
b) o responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade, ao tomar 
conhecimento de falhas, irregularidades ou ilegalidades que resultaram em dano ao 
erário, deverá compor processo específico gerado no Sistema de Gestão de 
Protocolo Eletrônico (SGP-e), no qual informará à autoridade competente os fatos e 
a infringência legal, para que sejam inicialmente adotadas as providências 
administrativas, a fim de regularizar a situação ou reparar o dano, observado os 
procedimentos atribuídos pelos artigos 4º e 5º do Decreto nº 1.886/2013, sem 
prejuízo de menção no RCI bimestral. 
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FUNCIONALIDADE “MANTER CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO”  

 

 
Os registros das ocorrências deverão ser feitos na tela “Manter Controle Interno 
Administrativo”.  
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4.1 Cadastro de Restrições 
 

 
 
Para efetuar os registros de restrições, o usuário deverá observar a seguinte ordem:  
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 Botão ADICIONAR: insere restrição. 

 Botão EDITAR: altera dados de restrição existente apenas no bimestre em 
curso. 

 Botão REMOVER: libera restrição cadastrada (bimestre fechado inclusive). 

 Botão REPLICAR: duplica restrição existente e altera algum dado /informação 
de seu conteúdo no bimestre em curso. 

 Campo MENSAGEM: “COMBO” por Tema. Seleção de mensagem, quando 
não há restrição cadastrada ou liberada no TEMA. 

 
 
Após, clicar no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR”.  
 
 

 Botão INCLUIR: deve ser clicada toda vez que o usuário for “salvar” a 
PRIMEIRA AÇÃO feita no BIMESTRE (adicionar restrição, selecionar 
mensagem e registrar atuação, bem como informar as atividades do Controle 
Interno no Tema “Atuação CI”). 

 
 Botão ALTERAR: deve ser clicado quando o usuário for “salvar” AÇÕES 

SUBSEQUENTES À PRIMEIRA, realizadas dentro do BIMESTRE (adicionar 
outra restrição, editar, remover, replicar, selecionar mensagem e registrar 
autuação, bem como informar atividades no tema “Atuação CI”).   

 

4.1.1 Exemplo – “ADICIONAR RESTRIÇÃO”. 
 

O usuário insere os dados da UG/GESTÃO e do BIMESTRE. Após, deverá clicar no 
botão “CONSULTAR”, em seguida selecionar o TEMA em que deverá registrar a 
restrição e pesquisar o “ GRUPO RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA”. Neste exemplo 
selecionamos o tema “Gestão de Pessoas”.  
 

 
Ao clicar no botão pesquisar o usuário poderá clicar no botão “CONFIRMAR” onde 
aparecerão os grupos pertencentes ao TEMA selecionado. Nesta tela deve o usuário 
selecionar o código correspondente ao assunto da restrição. 
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Na sequência, o usuário deverá clicar no botão “ADICIONAR”. 
 

 
 
O sistema gerará a tela  Adicionar Restrição Administrativa, onde o usuário, ao clicar 
no botão CONFIRMAR, selecionará o “TIPO RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA”. 
No exemplo, selecionamos o código 0001 – Controle de ponto dos servidores. 
 

 
 
Em seguida aparecerá a tela “Registrar Inclusão Restrição Administrativa” cujos 
campos associados à restrição deverão ser preenchidos.  Obs.: os campos com 
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asterisco (*) deverão ser obrigatoriamente preenchidos. Após preenchimento, clicar 
no botão “CONFIRMAR”. 
 

 
 

O sistema retornará para tela inicial, na qual aparecerá a restrição registrada. 
 

 
 

Após, clicar no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR”, conforme o caso.  
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4.1.2 Exemplo – “EDITAR” e “REPLICAR RESTRIÇÃO”. 
 

Ao registrar uma restrição, o usuário poderá, conforme situação: 
 

 replicá-la: no caso de haver mais de uma restrição do mesmo TIPO. O 
usuário apenas altera algum de seus dados (ex: nº matrícula, nome servidor, 
nº linha telefônica; nº Unidade Consumidora; placa de carro, etc.); ou 
 

 editá-la: no caso de haver inserido algum dado incorreto. 
 

4.1.2.1 Utilização do botão “REPLICAR” 
 

O usuário seleciona a restrição e clica no botão “Replicar” 
 

 
 

4.1.2.2 Utilização do botão “EDITAR” 
 
O usuário seleciona a restrição e clica no botão “EDITAR” 
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Na tela seguinte, o usuário replica a situação ou a corrige, conforme o caso. 
 

 
 

 
Após edição dos dados, o usuário deverá clicar no botão confirmar e, em seguida, 
no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR”.  

 
IMPORTANTE! 
 
Se o usuário tiver saído da funcionalidade “Manter Controle Interno Administrativo”, 
após registro da restrição, o seguinte procedimento deverá ser adotado, caso queira 
proceder a alguma das situações “REPLICAR” ou “EDITAR”.  
 
O usuário insere os dados da UG/GESTÃO e do BIMESTRE. Após, deverá clicar no 
botão “CONSULTAR”, em seguida selecionar o TEMA em que se encontra 
registrada a restrição; após selecioná-la, clicar em um dos botões “REPLICAR” ou 
“EDITAR”, conforme a situação.  
 
Registrar os dados e clicar no botão “ALTERAR”.  
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4.1.3 Exemplo – “REMOVER” RESTRIÇÃO.  
 

A restrição deverá ser liberada quando houver a sua correção ou saneamento. A 
liberação pode ser feita no próprio bimestre ou em bimestre anterior (fechado); o 
procedimento tanto para bimestre aberto ou fechado é o mesmo. 

O usuário insere os dados da UG/GESTÃO e do BIMESTRE. Após, deverá clicar no 
botão “CONSULTAR” e em seguida selecionar o TEMA em que a restrição foi 
registrada.  

Feito isso, o registro da restrição será apresentado na mesma tela. O usuário deverá 
clicar na restrição a ser liberada e, em sequência, no botão “REMOVER”.   

 

 
 

Na tela seguinte, o usuário deverá informar o motivo da liberação e clicar no botão 
“CONFIRMAR”. 
 

 
 

 

 

Justificar o motivo da liberação  
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Em seguida deverá clicar no botão “ALTERAR”. 
 

 
 

4.2 Registros de Informações 
 
Para registrar apenas INFORMAÇÕES, o usuário deverá observar a seguinte ordem:  
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4.2.1 Tema sem irregularidades, falhas, ilegalidades. 
 

O usuário deverá selecionar a mensagem “Como resultado da análise não foram 
constadas irregularidades/ilegalidades referentes ao tema”. 

O sistema emitirá a seguinte informação: “Registre as atividades realizadas do 
bimestre de referência do tema em questão”. 

Observa-se que o preenchimento do “campo” “ATUAÇÃO CONTROLE INTERNO” 
se tornará obrigatório quando o usuário selecionar referida mensagem. Nele, o 
usuário deverá registrar a atuação do controle interno, conforme Tema selecionado.  

No exemplo da tela, o Tema selecionado é o de “Gestão Pessoas” e a frase 
selecionada foi “Como resultado da análise, não foram constatadas 
irregularidades/ilegalidades referentes ao tema.” 

 

 
 

 

“campo” 



20 

Para concluir a ação, o usuário deverá clicar no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR” e a 
mensagem a ser exibida será “Operação realizada com sucesso”. 
 

4.2.2 Tema sem análise  
 

Caso o controle interno, por conta de seu planejamento, não tenha realizado 
análises sobre determinado TEMA, a mensagem “No bimestre em referência não 
foram realizadas análises sobre o tema” deverá ser selecionada. 

Esta mensagem não exige o preenchimento do campo “Atuação Controle Interno”. 
Todavia não há impedimento para que o usuário informe sobre sua atuação ao longo 
do bimestre. Neste caso, o local apropriado é o TEMA “Atuação CI”. 

 

4.2.3  Atuação Controle Interno 
 
Denomina-se “ATUAÇÃO CI” o TEMA no qual serão descritas as atividades do 
controle interno, em conformidade com o planejamento referente ao período, por 
assuntos específicos e/ou por assuntos gerais. 
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Após, clicar no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR” e a operação será realizada com 
sucesso. 
 
Importante! 

a) Nos Temas não selecionados o sistema automaticamente registrará a seguinte 
mensagem: “No bimestre em referência não foram realizadas análises sobre o 
tema”.  

Esta situação ocorrerá quando o usuário não prosseguir com o preenchimento dos 
outros temas e fechar a funcionalidade “Manter Controle Interno Administrativo”. 
Todavia nada impede que o usuário selecione a mensagem de acordo com 
realidade de sua atuação. 

b) A seleção de Mensagem não poderá ser feita concomitantemente com alguma 
restrição registrada ou liberada, no mesmo TEMA. 
Quando uma restrição for liberada, a tela do “Manter Controle Interno 
Administrativo”, aparentemente constará sem registro, em razão de sua remoção 
(liberação). Caso o controle interno queira selecionar uma Mensagem, referente ao 
TEMA cuja restrição foi liberada, o sistema emitirá a seguinte informação: “Existem 
restrições liberadas para o Tema em questão. Para incluir mais informações utilize o 
campo “Atividades de Controle Interno” na aba Atuação CI”. 

Exemplo de tela com RESTRIÇÃO LIBERADA no TEMA “Despesas de Custeio” e 
mensagem selecionada pelo usuário. 
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5 CONFERÊNCIA DOS REGISTROS/INFORMAÇÕES INSERIDAS. 

A conferência das inserções feitas na funcionalidade “Manter Controle Interno 
Administrativo” deve ser realizada por meio da funcionalidade “Listar Controle 
Interno Administrativo Geral”. 

O “Listar Controle Interno Administrativo Geral” possibilitará ao usuário a verificação 
e a extração dos registros feitos no(s) RCI(s) de determinado(s) bimestre(s).  

O relatório extraído apresentará as restrições registradas e ou liberadas (“No 
bimestre” ou “Até o bimestre”) podendo ser selecionadas por temas (Gestão de 
Pessoas, Licitações e Contratos, Gestão Patrimonial, Transferências Recursos, 
Despesas Custeio e Atuação CI). 

O Grupo e Tipo de Restrição Administrativa também podem ser selecionados. 

 

 

Segue passo a passo da funcionalidade “Listar Controle Interno Administrativo 
Geral”. 

 

Observação 

O usuário não poderá emitir o “Relatório de Controle Interno”, para 
verificação das informações anteriormente citadas. O sistema não 
permitirá a geração do RCI, antes do bimestre fechado. 
O RCI será gerado pelo usuário somente para atender a situação de envio 
eletrônico, após bimestre fechado. 
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 Relatório extraído da funcionalidade “Listar Controle Interno Administrativo” 

 
 

6 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – IMPRESSÃO 

Caso o usuário não insira dados ou não acesse a Funcionalidade “MANTER 
CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO” deverá estar ciente que o RCI será 
gerado com a seguinte mensagem:  

“NO BIMESTRE EM REFERÊNCIA NÃO HOUVE ATUAÇÃO DO CONTROLE 
INTERNO”. 
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7 PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1.   Como será gerado o RCI bimestral se o usuário não cadastrar restrição ou 
mensagem no “Manter CI Administrativo”? 

R: O RCI será gerado com a seguinte configuração: não aparecerá nenhum Tema e 
no item análise administrativa aparecerá a seguinte mensagem: “No bimestre em 
referência não houve atuação do Controle Interno”. 

 

2. Como será gerado o RCI bimestral se o usuário cadastrar restrição em um 
único Tema? 

R: Caso o usuário não insira restrições nos outros Temas e nem selecione 
mensagem alguma, o sistema como regra registrará: “no bimestre em referência não 
foram realizadas análises sobre o tema”. 

Nesse caso o RCI será gerado com as seguintes configurações: 

 No Tema em que houve preenchimento aparecerá a restrição cadastrada; 

 Nos demais Temas aparecerá a seguinte mensagem: “No bimestre em referência 
não foram realizadas análises sobre o tema”. 

 
3. Como deverá ser preenchido o RCI bimestral quando o usuário constatar 
que não houve irregularidades em determinado TEMA? 

R: O usuário deverá selecionar a frase “Como resultado da análise não foram 
constatadas irregularidades/ilegalidades referentes ao tema” e clicar no botão 
“INCLUIR” ou “ALTERAR”. 

O sistema emitirá a seguinte mensagem: “Registre as atividades realizadas do 
bimestre de referência do tema em questão”. 

 
4. Como deverá ser preenchido o RCI bimestral quando o usuário constatar 
indícios de irregularidades em determinado TEMA, mas que ainda se encontra 
no prazo para que seja efetuado o seu saneamento? 

R: Toda falha, irregularidade ou ilegalidade encontrada, deverá ser levada ao 
conhecimento da autoridade competente, por meio de comunicação interna, para 
adoção de providências necessárias a sua correção, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Após o decurso de 30 dias, sem a regularização do fato apontado é que se 
procederá ao registro no RCI. 

Se ocorrer o fechamento do RCI e a irregularidade se encontrar no prazo de 
saneamento deve o responsável pelo controle interno registrar, no tema escolhido, a 
seguinte mensagem: “Como resultado da análise não foram constatadas 
irregularidades/ilegalidades referentes ao tema”. O usuário deverá registrar no 
campo atuação controle interno a ocorrência de potencial irregularidade informando 
o número da comunicação interna e que a possível restrição se encontra passível de 
ser regularizada. 
 
5. Como será gerado o RCI bimestral quando o usuário preencher somente o 
TEMA “ATUAÇÃO CI” no “Manter CI Administrativo”. 
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R: Nos TEMAS NÃO SELECIONADOS o sistema automaticamente registrará a 
seguinte mensagem: “No bimestre em referência não foram realizadas análises 
sobre o tema”.  

Entretanto o usuário, querendo, poderá selecionar a mensagem “Como resultado da 
análise não foram constatadas irregularidades/ilegalidades referentes ao tema”, 
sendo que neste caso, também, deverá informar sua análise. 

 

6. O que fazer quando o usuário é responsável por UG(s) sem movimento em 
determinado(s) TEMA(S)? 

R: Recomenda-se, neste caso, que o usuário faça a seleção da mensagem para 
cada TEMA: “Como resultado da análise não foram constatadas 
irregularidades/ilegalidades referentes ao tema”. Após, botão “INCLUIR” ou 
“ALTERAR”.  

Quando o sistema emitir a mensagem “Registre as atividades realizadas do bimestre 
de referência do tema em questão”, o usuário deverá preencher este campo 
informando que a UG em questão não possui atividades relacionadas ao tema 
específico. 

Após, clicar no botão “INCLUIR” ou “ALTERAR” e a operação será realizada com 
sucesso. 

 
7. Como será gerado o RCI bimestral quando o usuário registrar e liberar 
restrições no MESMO BIMESTRE em determinado TEMA? 

R: O RCI apresentará no tema em que foi liberada a restrição a seguinte mensagem: 
“No bimestre em referência foram liberadas restrições no tema”. 

 


