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☼ O que significa? 
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Conformidade é a condição de alguém ou grupo de pessoas, de 

alguma coisa ou um ser, ou de um conjunto deles, 

estar conforme (do lat., com- "junto" + formare "formar", "dar 

forma" = com a mesma forma) o pretendido ou previamente 

estabelecido por si, por outrem ou entre diferentes pessoas ou 

grupos de pessoas. 

 

A conformidade pode ser, por exemplo, o atendimento às 

especificações prometidas a terceiros. Os consumidores esperam 

que os produtos comprados tenham sua qualidade em 

conformidade com as especificações declaradas. 

 

Quando se trata de instituições governamentais que atuam 

na regulação prescritiva, estabelecendo requisitos ou exigências 

regulatórias para seus entes regulados, a conformidade se dará 

pelo atendimento destes entes àqueles requisitos ou exigências. O 

não atendimento das especificações ou requisitos exigíveis, 

pretendidos, prometidos ou previamente estabelecidos, configura o 

que usualmente se chama de "não conformidade". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prescritiva


☼ Justificativa 
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1. Diagnóstico de ausência de documentação suporte 

nas UGs e ausência de assinaturas nas Notas de 

Empenho e  Ordens Bancárias; 

 

2. Ausência de padrão de controle e tratamento das 

notas de empenho e ordens bancárias emitidas no 

SIGEF; 

 

3. Necessidade de mitigar riscos na execução 

orçamentária e financeira com a criação de 

controles preventivos; 

 

4. Vultuosidade de recursos executado no Poder 

Executivo.  LOA 2014 (R$ 21.293.335.945,00). 

 

 

 

 
 

 



☼ Objetivos 
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1. Padronizar rotinas e procedimentos internos nas 

unidades gestoras; 

 

 
 

 

2. Reduzir riscos e aperfeiçoar os controles internos 

com foco na prevenção; 

 

 

 
 

 



☼ Objetivos 
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3. Evitar erros de natureza formal 

com prejuízo ao erário 

(pagamentos duplicados) ou sem 

(ausência de documento suporte 

essencial) e desvio doloso de 

recursos públicos (malversação); 

 

 

 
 

 



☼ Objetivos 
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4. Garantir a fidedignidade dos 

dados inseridos no SIGEF e 

disponibilizados no portal da 

transparência do poder executivo 

(www.transparencia.sc.gov.br); 

 

 

 
 

 



☼ Objetivos 
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5. Assegurar a correta destinação 

dos recursos públicos e alcançar 

melhores resultados para a 

prestação de serviços destinados 

a sociedade; 

 

 

 
 

 



☼ Diagnóstico das Ufs sobre Conformidade 
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2011/2012 - RELATÓRIO DO 

DIAGNÓSTICO DA POSIÇÃO DOS 26 

ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO 

FEDERAL EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES 

REALIZADAS PARA CONVERGÊNCIA 

COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR 

PÚBLICO (IPSAS) 

 

 
 

 



☼ Diagnóstico das Ufs sobre Conformidade 
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Quadro 02 – Questões relacionadas ao Controle Interno 

 

2.1.4 A conformidade contábil dos registros dos atos e fatos é 

realizada mensalmente por profissional com registro no CRC 

e registrada no sistema contábil da UF, evidenciando as 

inconsistências porventura existentes? 

 

2.1.5 A conformidade do registro de gestão é realizada 

diariamente e registrada no sistema contábil da UF, 

evidenciando as inconsistências porventura existentes? 

 
 

 



☼ Diagnóstico das Ufs sobre Conformidade 
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☼ Premissas importantes 
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Licita 

Paga 

Contabiliza Controla 

Ordena 



☼ Premissas importantes 

12 

Conformidade 
Contábil 

Profissional de 
contabilidade 

devidamente habilitado 
no CRC 

Conformidade 
dos Registros 

de Gestão 

Servidor com 
habilitação no SIGEF e 
capacidade de analisar 

documentos 



☼ Premissas importantes 
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Todos os documentos associados no SIGEF deverão estar com  

suporte documental na extensão adequada e em conformidade 

com as leis e normas; 

 

Todos os meses deverão estar com a conformidade contábil 

registrada como com ou sem restrições. 



☼ Denominação: 
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• Foco na finalidade e não mais na periodicidade. 

Conformidade 
Mensal 

Conformidade 
Contábil 

Conformidade 
Diária 

Conformidade 
dos Registros 

de Gestão 



☼ Conceito: 
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Conformidade dos Registros de 
Gestão 

• Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de 
execução orçamentária, financeira e patrimonial 
incluídos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal – SIGEF e da existência de documentos hábeis que 
comprovem tais operações. 



☼ Objetivos: 
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• Verificar se os registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela UG 
foram realizados em observância às normas vigentes; 

Conformidade 

• Certificar a existência de documentação suficiente que 
comprove as operações registradas. 

Suporte 
Documental 



☼ Responsabilidade: 
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• Servidor formalmente designado pela autoridade 
máxima do órgão ou entidade, com substituto, não 
devendo possuir a função de emitir documentos. 

 

 

• Obs.: Quando a UG se encontrar impossibilitada de 
designar servidores distintos para as funções de emitir 
documentos e registrar a conformidade, mediante 
justificativa formal, esta deverá ser efetuada pelo 
responsável pelo Controle Interno. 



☼ Prazo: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 

18 

 

 

• 5º dia útil subsequente ao de referência. 

 

 

☼ Periodicidade: 

 

• Periodicidade Diária. 

 

 



☼ Formas de registro: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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• Quando a documentação comprovar de forma 
fidedigna os atos e fatos registrados no SIGEF; Sem restrição 

• Quando a documentação não comprovar de forma 
fidedigna os atos e fatos de gestão realizados; 

• Quando da inexistência da documentação que dê 
suporte aos registros efetuados; 

• Quando o registro não espelhar os atos e fatos de 
gestão realizados, e não for corrigido em tempo 
hábil; 

• Quando ocorrerem registros sem a devida 
autorização do responsável por atos e fatos de 
gestão; 

Com restrição 



☼ Conceito: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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Conformidade Contábil 

• Consiste na certificação dos demonstrativos contábeis 
gerados pelo SIGEF, decorrentes da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial. 



☼ Responsabilidade: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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• Contabilista devidamente habilitado no CRC, designado e 
credenciado no SIGEF para este fim. 

 

☼ Prazo:  

 

• 10º dia útil subsequente ao mês de referência. 

 

 

☼ Periodicidade: 
 

 

 

• Periodicidade Mensal. 

 

 



☼ Formas de registro: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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• Cumulativamente: 

• As Demonstrações Contábeis não 
apresentarem inconsistências ou 
desequilíbrios; 

• As Demonstrações Contábeis espelharem as 
atividades fins do órgão; 

• Não houver contas contábeis com o saldo 
invertido e nem equações contábeis sem a 
devida justificativa; 

• A UG tenha registrado a conformidade dos 
registros de gestão de todos os dias em que 
ocorreram registros contábeis; 

Sem 
restrição 



☼ Formas de registro: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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• Falta do registro da conformidade de registros de 
gestão; 

• Quando houver inconsistências e desequilíbrios nas 
Demonstrações Contábeis; 

• Quando as Demonstrações Contábeis não 
espelharem as atividades fins do órgão; 

• Quando a UG possuir contas com o saldo invertido 
ou equações contábeis injustificadamente; 

• Quando houver quaisquer inconsistências que 
comprometam a qualidade das informações 
contábeis, observadas as notas técnicas e todas as 
orientações publicadas pela DCOG/SEF. 

Com restrição 



☼ Documentos Comprobatórios dos atos e fatos: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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Gestão Documental 

 

 

• Todos aqueles que motivaram a emissão de notas de 
empenho e de ordens bancárias; 

• Deverão ser arquivadas juntamente com o 
correspondente documento de sistema até o 5º dia útil 
posterior ao empenho e pagamento; 

• As N.E. e O.B. deverão estar assinadas pelo ordenador de 
despesas no mesmo prazo. 

 

 



☼ Outros Procedimentos: 

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG 
Gerência de Estudos e Normatização Contábil - GENOC 
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• Mais de uma UG no mesmo espaço físico: segregação 
também por UG; 

• Qualquer gasto governamental deve constituir um 
processo específico, podendo ser de contratos, dispensa 
ou inexigibilidade de licitação, transferências voluntárias, 
diárias, adiantamentos, etc; 

• Os processos de diárias deverão ser abertos 
individualmente por nome do beneficiário e receber 
todas as diárias percebidas pelo servidor durante o 
exercício; 

• Os processos de adiantamentos deverão ser abertos para 
cada concessão realizada e conter todos os documentos 
desde a sua requisição até a aprovação da prestação de 
contas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG 

GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL – 

GENOC 

genoc@sefaz.sc.gov.br 
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