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RESUMO 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa via questionários, no ano de 2005, com os contadores 
usuários do sistema nas Instituições Federais de Ensino Tecnológico Agrícola da região sul, com o 
objetivo de conhecer problemas e dificuldades acerca da utilização do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI na execução técnica da contabilidade pública 
federal e conseqüências, em face de automação de métodos nas formas de aplicação, análise e 
controle. Os responsáveis pela contabilidade não recebem gratificação pelo exercício da função, mas 
gostariam que o fosse, pela responsabilidade inerente. No quesito satisfação com SIAFI as nota foram 
entre 6 e 10, com maior concentração acima de 8, existindo a consulta periódica aos manuais de 
operação. O sistema é considerado de fácil e confiável execução, porém combinado com sua 
automação de processo, facilita o registro da conformidade contábil automaticamente. Na pesquisa 
verifica-se um caso de registro de conformidade contábil automática. A conformidade contábil é uma 
assinatura eletrônica de que os registros contábeis foram conferidos e corrigidos. Em cinco casos não 
há busca informações de análises contábeis e financeiras por parte do diretor geral no SIAFI. Todos 
os responsáveis pela contabilidade gostariam que fosse criado um fórum ou encontro sobre o tema. 
Tiveram também a oportunidade de externar algumas idéias e angústias em seus comentários, que 
são de grande importância para reflexão das autoridades superiores.   

 Palavras-Chave: Utilização do SIAFI, Escolas Agrotécnicas Federais – EAF da Região Sul, 
Administração de Sistemas de Informação. 

1. INTRODUÇÃO  

Procurou-se demonstrar neste trabalho, a situação da utilização do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, formas, facilidades e deficiências 
existentes para a análise dos dados por parte de contadores e gestores que autorizam e 
acompanham os atos e fatos contábeis das Instituições Federais de Ensino Tecnológico 
Agrícola (EAF e CEFETs Agrícolas) da Região Sul do Brasil.  

O objetivo é identificar problemas enfrentados por contadores e gestores dessas 
unidades, diante da necessidade de conhecer e utilizar o SIAFI no desenvolvimento de suas 
atribuições e responsabilidades. Verificando-se o uso do sistema como instrumento de apoio 
gerencial, os problemas que envolvem a sua automação e alimentação de dados, além do 
conhecimento funcional do sistema. Para isso foram enviados questionários a todas as sete 
unidades do Sul do Brasil, além de orientações via telefone, fax e e-mail durante o segundo 
semestre de 2005. As questões que foram levantadas na tentativa de encontrar respostas 
visando um melhor aproveitamento das inúmeras informações gerenciais que o sistema pode 
traduzir na sua utilização diárias são as seguintes: 
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• Os operadores do SIAFI no âmbito das escolas agrotécnicas federais da região Sul têm 
conhecimento técnico do que deixam o sistema executar de forma automática relacionado ao 
seu trabalho diário? 

• Os gestores dessas unidades conhecem o SIAFI e utilizam suas informações para 
elaboração, execução e acompanhamento do orçamento? 

• Os contadores têm conhecimento da forma que são contabilizados os atos e fatos contábeis, 
na execução orçamentária e financeira de sua entidade? 

• Os gestores solicitam aos contadores orientação na aplicação e controle dos recursos da 
unidade? 

Ao verificar-se a evolução dos controles com gastos públicos e registros contábeis 
nota-se que o SIAFI, foi um dos responsáveis pelas mudanças que vem ocorrendo desde 
1996, tais como: orçamentos mais reais; empenho de todas as despesas dentro do exercício; 
garantida de pagamento se a despesa for empenhada; criação de eventos para os lançamentos 
contábeis; concentração dos recursos federais em conta única; planos de governo executáveis; 
diretrizes orçamentárias mais reais; orçamentos anuais executáveis; punição a gestores 
infratores. Isso permite que a contabilidade pública seja fonte segura de informações 
gerenciais destinadas a todos os níveis da administração pública federal.  

O SIAFI teve uma evolução muito grande desde sua concepção e início em 1987, 
gerando informações precisas, sendo que o que mais chama atenção é a sua tempestividade, 
onde, todos os órgãos do Brasil, conectados a esse sistema de informação on-line, tem a 
resposta dos atos e fatos contábeis registrados, imediatamente após a confirmação da 
operação, com atualização imediata de balancetes, contas e demonstrativos em geral. Destaca-
se aqui, a atualização financeira do saldo da conta única do tesouro nacional, com isso o 
governo pode acompanhar de forma precisa o saldo de sua conta em tempo real. 

Porém, pressupõe-se que quanto mais automáticas as ações, mais longe fica o 
conhecimento da movimentação contábil que aconteceu com os comandos que o operador 
acabou de confirmar no sistema. Poucos usuários sabem, ou se preocupam em saber e 
analisar, quais os lançamentos e operações contábeis ocorreram de forma automática e interna 
no sistema. Contadores muitas vezes estão no mesmo patamar do operador e somente assinam 
eletronicamente a contabilidade mensal. Os balanços de final do exercício se tornam 
complexos por desconhecimento de causa e poucas análises são feitas. Gestores assinam os 
documentos e pouco se questiona utilizando-se da máxima “se o sistema aceitou significa 
dizer que está certo”, além solicitar poucas informações ou consultar o sistema para conhecer 
a situação. 

Dentre as possíveis soluções estão a realização de encontros, debates e treinamentos 
não sobre o uso automático do sistema, mas sim sobre o uso gerencial e tomada de decisão 
que o mesmo pode oferecer. Além da criação de fóruns permanentes de debates, virtuais ou 
presenciais, onde os contadores e gestores pudessem externar seus problemas, dúvidas e 
principalmente a troca de experiências, o que enriqueceria muito a forma de trabalho de 
todos. 

2. PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000) no Brasil 

visou organizar e sistematizar orçamentos e finanças públicas através de programas, planos e 
metas governamentais. Silva (2003) descreve orçamento-programa, como uma ferramenta que 
“contribui para o planejamento governamental, pois é capaz de expressar com maior 
veracidade a responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve 
indicar com clareza os objetivos perseguidos pela nação da qual o governo é intérprete” 
(SILVA, 2003, p.32). Sobre esse tema ele também afirma: “O planejamento, a programação e 
o orçamento como um sistema integrado de gerência tem por objetivo avaliar os custos para a 
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consecução das metas traçadas em comparação com os benefícios a serem esperados dos 
mesmos, e assim tornar possível o uso inteligente de recursos pelo setor público.” (p.43). 

O planejamento, aplicação e controle orçamentário do país é uma das grandes 
diferenças que existe entre a contabilidade pública e a privada. Um instrumento é o Plano 
Plurianual – PPA que permite a continuidade das ações do governo, elaborado para um 
período de quatro anos e sempre inicia no segundo ano de mandato do novo governo.  Isso 
permite que no primeiro ano o novo presidente possa tomar ciência e planejar-se para 
continuar as ações do governo anterior. Juntamente com o PPA surge a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, que é um elo de ligação entre o PPA e a Lei de Orçamento Anual - 
LOA. A LDO compreende as metas prioritárias do Governo para o ano seguinte e orienta a 
LOA. A LDO é formulada e apresentada ao Congresso Nacional para aprovação. No 
congresso ela sofre alterações (emendas) e é aprovada e encaminhada ao Governo Federal 
para ser sancionada. Nesta fase o Governo Federal apresenta vetos ou cortes. Assim tem-se o 
Orçamento Anual baseado no resultado da LDO com acréscimo das emendas parlamentares e 
subtração dos vetos governamentais. (Piscitelli, 2004). 

Outro aspecto a ser considerado é a estrutura da Administração Pública Federal, 
composta dos órgãos contemplados no orçamento da federal e segmentada em administração 
direta e indireta. A administração direta consiste no conjunto de órgãos responsáveis pela 
condução da administração da União: Presidência da República, ministérios e todas as 
unidades gestoras diretamente ligadas aos ministérios.  A indireta é o conjunto de entes 
ligados a cada ministério e possibilita maior eficiência na gestão governamental dando mais 
flexibilidade e descentralização das ações do governo. Compõe-se de empresas públicas, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e autarquias. Por exemplo, as Escolas 
Agrotécnicas Federais - EAF’s, autarquias instituídas pela Lei nº 8.731, de 16 de novembro 
de 1993, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto através da Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica.  

Outro assunto de extrema importância para a administração pública e que diretamente 
está ligado à execução contábil dos entes públicos, são os princípios legais que todas as 
entidades públicas devem seguir e orientar-se, quando da aplicação dos recursos. São 
princípios que afetam a boa conduta do gestor, as formas de tratamento dos recursos e do ente 
público como pessoa jurídica, que deve ser colocado em primeiro plano. Os princípios 
constitucionais ditados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 foram instituídos para 
serem seguidos pela Administração Pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da 
União, Estados e Municípios. São eles: Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Além desses princípios outros foram se constituindo ao longo dos 
anos e devem ser obedecidos pelos gestores públicos, como os princípios: orçamentários, da 
lei das licitações, da anualidade ou periodicidade, exclusividade, unidade, universalidade, 
equilíbrio, vinculação.  

Segundo Piscitelli (2004) um dos principais instrumentos de controle é a 
Contabilidade, um sistema de controle que objetiva captar, registrar, interpretar, avaliar e 
demonstrar os fatos que afetam as situações patrimoniais de todas as organizações legalmente 
constituídas. Nos entes públicos, seu objetivo está estritamente ligado ao planejamento 
orçamentário do órgão. 

De certa forma, a contabilidade pública ainda deixa a desejar quanto às informações 
geradas, cujo aprimoramento vem sendo gradativo, mas com melhorias significativas nos 
últimos anos, principalmente com o advento do SIAFI e da LRF. Conforme salienta Araújo 
(2004), as normas da contabilidade governamental estão definidas pela Lei nº 4.320/64, que 
apresenta título específico para tratar da matéria. A aplicação de recursos públicos, 
provenientes do tesouro, ainda que de diferentes origens, se faz dentro de uma programação 
específica e está sujeita a controles formais, obrigatórios, dos sistemas de controle internos e 
externos; sua contabilização, conseqüentemente, deve seguir um modelo que assegure uma 
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padronização adequada. Além de um Plano de Contas Único, pelo menos no âmbito de cada 
esfera da administração, os demonstrativos contábeis também são obrigatórios e 
padronizados. No interesse público, as atividades do Governo estão sempre sujeitas a normas 
estritas e a procedimentos específicos, de acordo com a máxima de que – diferentemente da 
iniciativa privada – só o que está expressamente permitido é que pode ser feito, e não o que 
não está proibido. Quer-se dizer, por exemplo, que procedimentos e critérios genéricos para a 
administração privada não são necessariamente suficientes na administração pública; [...] 
(PISCITELLI, 2004, p. 21).  

Segundo Araújo (2004) a Contabilidade Pública necessita evoluir no quesito clareza e 
simplificação de suas informações. No âmbito Federal nota-se uma evolução significativa 
com a criação do SIAFI. Os controles passam a ser mais eficientes e a aplicação dos recursos 
mais controlada, porém, os balanços e demonstrações contábeis deixam a desejar quando 
observados como instrumento de avaliação e orientação ao gestor. Os demonstrativos 
contábeis emitidos por ocasião do encerramento do exercício são complexos e de difícil 
entendimento, onde muitas vezes os próprios contadores subscrevem os relatórios sem uma 
interpretação coerente dos dados.  

Piscitelli (2004), ao se referir aos dispositivos constitucionais orçamentários, comenta 
o parágrafo 3º do artigo 165 da mesma lei: “Tem-se de considerar, todavia, que a linguagem 
da contabilidade pública ainda é de conhecimento especifico a pequenos grupos, em 
particular de servidores da própria administração, e a forma de apresentação dos relatórios 
não se tem caracterizado por uma preocupação primordial com o usuário “ (PISCITELLI, 
2004, p. 90). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impôs um maior rigor no controle da 
aplicação dos recursos públicos, porém a informação continua deficiente e ao 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira: “Já o modelo do sistema de 
acompanhamento e controle, desvinculado da programação e subordinado aos responsáveis 
pela execução, limitou-se a cumprir seu papel de certificador dos fatos consumados, relegado 
à condição de mero responsável pelo registro e atestação do passado”.(PISCITELLI, 2004, p. 
107). 
3. O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO 
FEDERAL – SIAFI 

 A Secretaria do Tesouro Nacional através do Manual SIAFI-Código 02.10.02 afirma 
que o SIAFI é o sistema de teleinformática que processa as execuções orçamentárias, 
financeiras e contábeis dos Órgãos e Entidades da Administração Federal, utilizando-se de 
técnicas eletrônicas de tratamento de dados, cuja ampliação dá-se de forma gradual e 
progressiva, buscando a realização da execução orçamentária, financeira e contábil, de forma 
integrada, objetivando minimizar custos, a par da eficiência e eficácia na gestão dos recursos 
alocados no Orçamento Geral da União (BRASIL, 2005).  

Os anos de 1985 e 1986 foram marcados por uma revolução na história do 
planejamento e controle orçamentário e financeiro do Brasil, pois na época o controle era 
precário, cada órgão possuía uma ou diversas contas bancárias e o dinheiro público era 
dividido em milhares de contas abertas no Banco do Brasil. Não havia controle sobre recursos 
de convênios, empréstimos a agricultores e outras despesas que acabavam sendo tratadas 
como se não pertencessem ao orçamento. A aprovação do orçamento era uma ficção, não era 
discutido, pois não podia ser modificado e acabava aprovado por decurso de prazo. 

Castro (2004), ao reportar-se sobre este período escreve que uma questão básica que 
levava à falta de informação ou inconsistência dos dados financeiros era a inflação 
extremamente elevada, o que fazia com que a moeda deixasse de ser uma referência. Como 
conseqüência, a contabilidade pública e o orçamento, que utilizavam a moeda nacional como 
base, perdiam sua capacidade de informar. Então através do Decreto 92.452/86, foi criada a 

 4 



   XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
 
Secretaria do Tesouro Nacional para a árdua tarefa de organizar as finanças do governo 
federal. O plano tinha como pivô a criação de um sistema informatizado para dar suporte às 
informações e ao controle dos dados, assim, no mesmo ano foi criado o SIAFI, sendo 
implantado em 1987. Resumidamente, apresentam-se no figura 1, algumas premissas básicas 
que envolviam a estratégia para o desenvolvimento e implantação do SIAFI (Castro, 2004).  

O grande desafio para a execução do projeto foi a criação do plano de contas único, 
que daria sustentação às informações do sistema. A contabilidade foi inserida como âncora 
desse sistema e para isso teria que sofrer grandes mudanças. O impacto cultural para uma 
contabilidade que estava acostumada a registrar atos depois do pagamento, sendo modificada 
para ser a base do pagamento, foi enorme. Pois não permitia pagamento sem registro prévio 
na contabilidade. O normal na área pública era pagar e depois registrar. “No SIAFI, a lógica 
foi invertida, ou seja, só pagar se já estiver registrado e só pagar se estiver correto e com 
todos os dados necessários ao registro” (CASTRO, 2004, p. 103-104). 

Premissas Básicas para Implantar o SIAFI 
Referente ao Sistema Referente a Contabilidade 

o sistema operacional deveria dar-se por meio de um computador 
de grande porte, capaz de interligar um número expressivo de 
dados simultâneos, interligar várias unidades gestoras, com acesso 
simultâneo de muitos usuários e ter rapidez para consolidar os 
dados; 

como a contabilidade foi escolhida para ser fonte das informações 
financeiras, base para os programas informatizados de suporte do 
SIAFI e conta bancária do usuário (conta única), ela precisava ser 
rápida para não causar prejuízo à gestão, pois estaria sendo acionada 
antes do pagamento; 

terminais deveriam ser instalados nas unidades responsáveis pela 
execução financeira do orçamento, em todo o território nacional; 
as Delegacias Regionais do Tesouro Nacional (DRTN) deveriam 
ser usadas para dar suporte ao sistema e aos Usuários; 
era necessário fazer do Sistema uma ferramenta do usuário, sem 
afetar sua autonomia administrativa; 

um dos pontos centrais dessa reformulação seria a substituição das 
contas bancárias existentes no Banco do Brasil e na Caixa Econômica 
Federal pela “Conta Única do Tesouro Nacional”, para evitar atraso 
nas informações, pois isso evitaria a existência de sistemas e 
pagamentos paralelos e obrigaria a que todos os órgãos públicos 
entrassem no SIAFI. Assim, a extinção das contas bancárias era vital 
para o sucesso do plano; 

a implantação do Sistema deveria ser gradativa, em todos os 
órgãos e entidades que integrassem os orçamentos: Fiscal e da 
Seguridade Social; mas não era possível aceitar dados analíticos 
de outros sistemas; 

a contabilidade, com o plano de contas e a tabela de eventos deveria 
ser utilizada como suporte lógico do sistema, para não deixar tudo a 
cargo de programas computacionais; 

deveria haver a substituição dos sistemas internos de execuções 
financeiras, orçamentárias e de contabilidade dos órgãos e das 
entidades que aderissem ao SIAFI, para evitar que as informações 
ficassem defasadas; 

haveria necessidade de padronização dos documentos de execução 
orçamentária e financeira do Governo Federal; 

Figura 1.  PREMISSAS BÁSICAS PARA IMPLANTAR O SIAFI. 

               Fonte: Acervo dos Autores extraida de CASTRO (2004) 

A criação do evento foi outra grande implementação na contabilidade pública e com o 
advento do SIAFI. Ele permite o lançamento por usuários não necessariamente que sejam 
contabilistas, pois as partidas contábeis estão inseridas no sistema. Teoricamente, 
transformando as partidas dobradas em partidas simples. Pois a maioria desses eventos 
possuem na sua representação e execução  interna do sistema quais são as contas, rateios e 
outras informações para efetivar os lançamentos necessários para a correta contabilização de 
cada fato contábil. Uma outra grande e eficiente mudança foi à criação dos balancetes diários 
em que a análise pode ser feita diariamente e o mês fechado corretamente sem necessidade de 
notas explicativas. 

Castro, (2004), cita que o fato marcante foi de que, com os lançamentos automáticos, 
não haveria mais lugar para o erro humano. Continua, afirmando que os contabilistas 
passaram a ser instrutores e orientadores dos gestores e as conferências se transformaram em 
análises e os dados em informações.Era comum, na contabilidade pública antes do SIAFI, 
como em geral em toda a contabilidade, os lançamentos contábeis acontecerem com atraso e 
normalmente uma só vez durante o mês. O autor afirma que na Administração Pública um 
fato só aparecia no balancete depois de 45 dias em média. Com o advento do SIAFI, a 
informação tornou-se mais importante do que o procedimento formal. Para efetuar quaisquer 
transações orçamentárias, financeiras ou patrimoniais, o registro contábil é obrigatório e 
exigido pela legislação. Com este registro, o SIAFI efetua todos os lançamentos automáticos 
que aquela ação do operador motivou, atualizando imediatamente todos os saldos das contas 
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movimentadas. Assim a contabilidade pública federal passou a ser um instrumento gerencial 
de informações atualizadas diariamente com o balancete fechado a qualquer tempo. 

Da mesma forma o balanço também está sempre atualizado e o órgão que faz parte do 
SIAFI, não precisa “Fechar para Balanço”, por que no dia 02 de janeiro do ano seguinte todas 
as informações já estão disponíveis para dar seqüência às operações contábeis.Os órgãos não 
precisam fechar e o sistema não para. O fechamento formal do exercício, com emissão de 
balanços e demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, ocorre para atender o 
princípio da anualidade e logicamente todas as demais normas pertinentes, mas as 
informações de um exercício para o outro são tempestivas e contínuas e a contabilidade torna-
se uma seqüência lógica, sem interrupções. Muito importante também é o fato de que o 
sistema opera de forma on-line e interligada com milhares de terminais pelo Brasil, 
armazenando todas as informações em computadores centrais situados em Brasília, assim, 
qualquer operador ou gestor que tenha senha de acesso ao sistema, pode, em qualquer local 
do país, analisar e verificar como está à situação de seu Órgão ou até mesmo fazer 
lançamentos se necessário.  

Os órgãos de controle fazem a averiguação e acompanhamento de todas as entidades 
ligadas no SIAFI direto via terminal. A auditoria resume-se na verificação in loco da situação 
patrimonial e análise documental, apresentando sugestões e registrando possíveis 
inconsistências que devam ser verificadas e ajustadas evitando comprometimento com 
regularidade da prestação de contas da unidade no exercício em análise. 

3. METODOLOGIA 
Para desenvolver a pesquisa, inicialmente foram levantados dados e definições que 

englobam os diversos elementos e ações do orçamento e da contabilidade Pública e do SIAFI 
sistema execução e controle orçamentário e financeiro público federal. A Coleta de dados foi 
realizada segundo semestre de 2005 um questionário como instrumento. Enviados por fax ou 
e-mail aos responsáveis pela contabilidade das Escolas Agrotécnicas Federais (cinco) e 
CEFETs Agrícolas (duas) da região Sul, , obtendo-se o retorno de todos eles, que utilizam o 
SIAFI para o desenvolvimento de suas atribuições. A organização do questionário, conforme 
o figura 2, obedeceu a seguinte ordem: a primeira parte composta pelas questões 1 a 6, 
buscava-se dados que permitissem traçar o perfil da instituição e da pessoa que exerce o cargo 
de Responsável pela Contabilidade de sua Unidade, com respostas objetivas.  

Relação de Questões do Instrumento de Coleta 
1) Dentro do Sistema Federal de Ensino tecnológico sua Unidade 

Gestora (UG) é (EAF) ou (CEFET)? 
2) Há quanto tempo é responsável pela contabilidade? 

3) Qual o seu cargo no quadro de pessoal da UG? 4) Você ocupa função de confiança na UG por ser responsável pela 
contabilidade? 

5) Você ocupa função de confiança por exercer outra função na 
UG? 

6) Na sua opinião o Contador de uma EAF/CEFET deve ocupar cargo 
de confiança? 

7) De 0 a 10 qual a nota você atribui ao SIAFI quanto ao grau de 
satisfação diante da necessidade de consultas gerenciais, para 
acompanhamento contábil da UG? 

8) Você utiliza o Manual SIAFI como fonte de consulta? 

9) Quantas vezes você registrou a conformidade contábil 
<ATUCONFCON> no exercício 2005? 

10) Você consulta a transação <CONRESTCON> para registro da 
conformidade contábil? 

11) Você faz registro de conformidade diária? 12) O Diretor Geral solicita informações contábeis e colaboração do 
contador para planejar a administração orçamentária e financeira?  

13) Você presta informações e apresenta relatórios extraídos do 
SIAFI ao Diretor Geral ou Diretor Administrativo? 

14) Você utiliza o Sub-sistema CONTÁBIL em suas consultas no 
SIAFI? 

15) De 0 a 5 qual a nota que você atribui  quanto a facilidade de 
encontrar e esclarecer suas dúvidas nas consultas ao SIAFI? 

16) O diretor geral de sua UG acessa o SIAFI para consultas e 
análises contábeis? 

17) O diretor geral/ordenador de sua UG acessa o SIAFI para 
registro da transação <ATUREMOB>? 

18) Quantos operadores do SIAFI existem em sua UG?  
 

19) Questão 19: Quantos operadores do SIAFI em sua UG 
ocupam cargos compatíveis com a função? 

20) Quantos operadores do SIAFI em sua instituição possuem 
conhecimento contábil? 

21) Questão 21: Quantos operadores do SIAFI em sua instituição 
possuem conhecimento operacional do Sistema?   

22) Você é consultado(a) pelos operadores para resolver problemas 
contábeis ou de inclusão de documentos no SIAFI? 

23) Você é consultado(a) pelo diretor administrativo ou diretor 
geral p/ resolver problemas contábeis ou de inclusão de 
documentos no SIAFI ou explicar lançamentos? 

24) Você considera as demonstrações contábeis de encerramento do 
exercício práticas e de fácil compreensão ou complexas e de 
difícil compreensão? 
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25) Você considera importante a realização de um Encontro 

Nacional dos Contadores das EAF e CEFETs agrícolas? 
26) Você considera importante e concorda com criação de um 

FORUM na Internet específico para Contadores das EAF e 
CEFETs? 

27) OBS:(Utilize este espaço para colocar  idéias e sugestões a respeito do SIAFI e prestar outras informações que julgar de importância) 

Figura 2.  Relação de Questões do Instrumento de Coleta.. 

               Fonte: Acervo dos Autores  
Da questão 7 a 17 solicitou-se dados da satisfação e utilização do SIAFI e suas 

funcionalidades por parte do contador e Diretor Geral. As questões 18 a 23 tratam dos 
operadores do sistema e suas funções. E nas demais questões o contador foi argüido quanto a 
sua opinião da importância das demonstrações contábeis, encontro e fórum de contadores das 
escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs Agrícolas.. 

4. RESULTADOS 
O perfil dos responsáveis pela contabilidade quanto ao tempo de exercício na função 

de contador responsável pela contabilidade da unidade na entre 2 e 5 anos existem três e dois 
comm mais de 5 anos e dois para menos de 2 anos. Quanto ao cargo no quadro de pessoal da 
unidade é necessário esclarecer que a função de contador responsável pode ser exercida por 
qualquer servidor designado por portaria do Diretor Geral, desde que atenda as exigências da 
função, como ter formação contábil e estar registrado no CRC. 

Preferencialmente este servidor deve ocupar o cargo de contador, porém a pesquisa 
apontou que apesar da importância da função de contador responsável, muitas unidades 
ocupam o cargo com técnicos e outras com outros cargos, pois 5 instituições possuem como 
responsável pela contabilidade um servidor investido no cargo de Técnico em Contabilidade 
(nível médio), sendo que o serviço desenvolvido é do cargo de contador (nível superior). 

As questões 4, 5 e 6 foram analisadas conjuntamente, referente a quem ocupa a função 
de confiança em ser responsável pela contabilidade ou por exercer outra função na unidade e 
quanto à opinião o Contador de uma EAF/CEFET dever ou não ocupar cargo de confiança. 
Somente um contador recebe gratificação pelo exercício do cargo e outros três dos 
responsáveis, exercem outras funções dentro da instituição. Mas todas as respostas foram 
positivas quanto à necessidade do contador receber gratificação pelo exercício da função.  

O que se observa é que as “outras” funções que os contadores exercem quase sempre 
são diretamente ligadas à execução contábil o que pode gerar dúvidas quanto à legitimidade 
de ações de execução e controle ao mesmo tempo e pela mesma pessoa. Analisando sob o 
aspecto da importância da função e a responsabilidade do contador observa-se a necessidade 
de dar maior valorização a esta função dentro das instituições pesquisadas.  

 Quanto à satisfação e utilização e funcionalidade do SIAFI diante da necessidade de 
consultas gerenciais, para acompanhamento contábil, com critérios de nota de 0 a 10, em 
cinco casos, as respostas apresentaram notas entre 8 a 10 e nas demais não houve nenhuma 
nota inferior a 6. Essa situação demonstra o alto grau de confiança no sistema pelos 
responsáveis da contabilidade.  Na questão referente à utilização do Manual SIAFI como 
fonte de consulta, apesar de pouco amigável em função de estar vinculado ao ambiente 
caráter, o manual SIAFI é de grande importância para o desenvolvimento dos trabalhos 
contábeis nas IFETs, confirmado nas repostas de que todos têm consultado o manual, com 
freqüências entre diário a mensal. 

 1 Questionado sobre quantas vezes o responsável registrou a conformidade contábil 
<ATUCONFCON> no exercício 2005, em seis dos sete casos afirmam que o fazem 
mensalmente e somente uma unidade responde que o registro é automático. A Conformidade 
Contábil é o registro através de uma assinatura virtual em nome do contador. Caso o contador 
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não execute esta operação,  o sistema faz o registro mesmo sem o comando manual do 
responsável.  Entende-se que as unidades que deixam de registrar a conformidade, também 
deixam de analisar possíveis restrições passíveis de registro na conformidade. Esta situação 
pode ser motivada por excesso de confiança no SIAFI ou mesmo por falta de tempo ou de 
conhecimento. De qualquer forma o contador responsável deve estar consciente que todo mês 
seu nome figura como responsável pelo fechamento do balancete mensal, ou seja, o contador 
está virtualmente assinando as contas de sua instituição e afirmando que elas estão corretas. A 
macrofunção 02.03.15 do manual SIAFI em seu item 4.8 estabelece que “ O ordenador de 
despesas e o Contabilista que registrou a Conformidade Contábil, ou teve a mesma registrada 
automaticamente, são responsáveis diretos pela adequação das informações contidas nos 
balancetes da respectiva UG”. (BRASIL, 2003). 

Na questão referente o uso da transação <CONRESTCON> que permite ao contador 
enquadrar as restrições verificadas no mês e registrar estas restrições na conformidade 
contábil. Entre os pesquisados dois sequer conhecem a transação, dois a usam raramente e 
outros três fazem análises mensais, porém não chega a ser um índice aceitável, levando em 
conta o grau de responsabilidade que o responsável pela contabilidade tem sobre os registros 
e o fechamento contábil mensal e anual de sua instituição. 

 Quanto ao “Registro da Conformidade Diária”, seis responsáveis pela contabilidade 
responderam que não registram a conformidade diária, de acordo com o manual SIAFI, 
macrofunção 04.12.05 é de responsabilidade do Ordenador de Despesas, ou por servidor 
formalmente designado para a prática de atos de gestão. Entende-se que o contador, por ser 
responsável pela conformidade contábil, não deve ser o designado para a conformidade diária, 
a fim de ocorrer maior segurança e fidedignidade nas informações. De acordo com o Acórdão 
TCU 1800/2003-Plenário, no item 2.3.3, “ [...] o responsável pela conformidade contábil deve 
examinar os relatórios da conformidade diária e os documentos comprobatórios do 
movimento contábil.” TCU (2005).           

 As respostas referentes à solicitação de informações contábeis pelo Diretor Geral e a 
colaboração do contador para planejar a administração orçamentária e financeira apontaram 
pouco interesse por parte de alguns em buscar informações técnicas para planejar a sua 
administração, com três casos que não solicitam, um raramente. Argüidos os contadores se 
eles próprios prestam informações e apresentam relatórios extraídos do SIAFI ao Diretor 
Geral ou Diretor Administrativo nota-se uma desenvoltura um pouco melhor por parte dos 
contadores responsáveis na transmissão de informações à direção, porém, ainda pode-se 
identificar que a freqüência concentra-se mais nos relatórios mensais e no “raramente”, três 
casos para cada, enquanto o índice de “não solicita” não teve incidência.  

Quanto à questão 14, sobre a utilização do sub-sistema CONTÁBIL, onde se 
encontram todos os relatórios e informações que permite emitir balancete, diário, razão e 
muitos outros relatórios necessários para analise e ajuste de lançamentos e contas. Os 
contadores realmente consultam este sub sistema nas suas tarefas do dia a dia com um índice 
diário de consulta de quatro casos, o restante dividiu-se igualitariamente entre semanal, 
mensal e raramente e não houve indicação da opção “não consulta”.  

Solicitados a atribuir o conceito entre 0 a 5, em relação à facilidade de encontrar e 
esclarecer suas dúvidas nas consultas ao SIAFI, um índice intermediário de aprovação do 
SIAFI destacando-se, cinco para a nota 3, e somente um para cada nas notas 4 e 5. A Questão 
16 verificava a freqüência com que o diretor geral da unidade acessava o SIAFI para 
consultas e análises contábeis, observou-se em cinco casos que não havia interesse por parte 
do diretor geral em consultar o SIAFI para obter informações da situação financeira de sua 
unidade ou para esclarecer dúvidas orçamentárias ou financeiras. 
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Na questão seguinte verificava-se a periodicidade em que o diretor acessava o SIAFI 
para registro da transação <ATUREMOB>, que é uma autorização de remessa de ordens 
bancárias para pagamento on-line. Essas ordens bancárias referem-se a pagamentos intra 
SIAFI, tais como folha de pagamento, faturas de serviços públicos, suprimento de fundos e 
outros. É de responsabilidade do Diretor Geral a autorização no SIAFI destes pagamentos 
através da transação acima descrita, inclusive com senha pessoal. A pesquisa demonstra 
incidência de casos em que os diretores delegam a outra pessoa a competência de executar o 
serviço. O índice de respostas na opção “alguém faz”, em dois casos. 

O Perfil dos usuários do SIAFI e suas funções foram abordados nas questões 18 a 21, 
verificando-se a quantidade de operadores, quantos desse ocupavam cargos compatíveis com 
a função, quantos possuem conhecimento contábil e também conhecimento operacional do 
Sistema. Na análise das respostas verifica-se uma deficiência quanto ao conhecimento 
contábil dos operadores e grande parte deles não ocupa cargos compatíveis com a função. 
Nota-se também que quanto ao conhecimento operacional do sistema não existem grandes 
deficiências, também porquê a operacionalização do sistema é simples e automatizada.  

No figura 3, onde as unidades pesquisas tiveram suas identificações anonimizadas por 
letras do alfabeto para não gerar nenhum tipo de constrangimento, a ocorrência que mais 
chama a atenção é o resultado da questão 20, que argumenta sobre a experiência contábil do 
operador do sistema, fica evidenciada a deficiência no conhecimento contábil, o que 
certamente dificulta a compreensão das ações contábeis que movimentadas pelo operador. O 
operador executa as atividades automaticamente, muitas vezes sem compreender os atos e 
fatos ocorridos no lançamento. 

Quantidade de operadores por IFET pesquisada Questões 

        Unidades A B C D E F G 

18-Total de Operadores 3 6 10 3 4 3 5 

19-Operadores com cargo compatível 
0 2 - 1 3 2 1 

20-Operadores com conhecimento. Contábil 
3 2 - 1 - 1 1 

21-Operadores c/ conhecimento Operacional 
3 2 - 3 - 1 5 

Figura 3.  TABULAÇÃO DAS QUESTÕES 18 A 21 DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA. 

               Fonte: Acervo dos Autores 

A questão 22 perguntava se o contador era consultado pelos operadores para resolver 
problemas contábeis ou de inclusão de documentos no SIAFI e notou-se pelo gráfico 8, que 
todos os operadores do sistema, recorrem ao responsável pela contabilidade para analises e 
resoluções de problemas, com um índice considerável, diariamente em três casos, mensal e 
semanal com um cada e raramente com dois. Sendo isto é um fator positivo e que demonstra 
sintonia entre usuários das unidades e preocupação em realizar corretamente as atividades. 

A Questão 23 indagava ao contador, se o diretor administrativo ou diretor geral 
procurava-o para resolver problemas contábeis ou de inclusão de documentos no SIAFI ou 
explicar lançamentos feitos pelos operadores, as respostas refletem a situação já descrita 
anteriormente, com quatro raramente e um caso em que não há a busca de informações sobre 
lançamentos contábeis, comprovando a máxima “se o sistema aceitou significa dizer que está 
certo”. Quatro dos responsáveis pela contabilidade, consideram os demonstrativos de 
encerramento do exercício, de fácil compreensão e os demais consideram os demonstrativos 
complexos. O que leva a conclusão de que existem algumas dificuldades na análise dos 
demonstrativos pela sua complexidade. Destaca-se que os relatórios de prestação de contas de 
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encerramento de exercício estão estruturados de acordo com as Normas Internacionais de 
Contabilidade para o Setor Público. 

 As Questões 25 e 26 perguntavam se os contadores consideravam importante a 
realização de um Encontro Nacional dos Contadores das EAFs e CEFETs agrícolas e também 
sobre a importância e concordância com criação de um FORUM na Internet específico ao 
tema SIAFI. Observou-se a urgência e necessidade que os contadores tem em manter contatos 
com órgão superiores ou mesmo contadores de órgão de mesma hierarquia para esclarecer 
dúvidas e ajudar na solução de problemas e tomada de decisão. Todos os questionados 
responderam afirmativamente as duas questões, ficando assim como recomendação dos 
autores a criação desses dois mecanismos, que visam permitir a efetiva participação dos 
envolvidos nos processos, especialmente os responsáveis pela contabilidade e os diretores de 
todas as unidades, mesmo as não pesquisadas, para juntos discutirem e proporem soluções 
para seus problemas e sugestões de melhorias em suas atividades. 

Complementando os resultados da pesquisa, a figura 4 traz algumas comentários da 
ultima questão OBS “Utilize este espaço para colocar suas idéias e sugestões a respeito do 
SIAFI e prestar outras informações que julgar de importância” do questionário. Onde os 
pesquisados puderam colocar sua idéias, angustias, situações e problemas em seu trabalho 
diário, portanto merecem especial atenção por parte dos gestores das EAFs e CEFETs 
Agrícolas, bem como da administração federal. Pois muitas dessas argumentações e 
questionamentos vêm avalizar a importância da pesquisa e o atendimento de seu objetivo  

 
Principais Comentários Transcritos Literalmente dos Questionais 

“Na minha opinião o manual SIAFI é de difícil consulta, deveria 
haver uma forma mais prática para pesquisar os assuntos, quando 
não se tem o número da macro função;”. 

“Ao meu ver os Ordenadores de despesa não utilizam o Sistema por 
falta de interesse. Eles consideram o sistema e os trabalhos contábeis 
sem importância e que não agrega nada ao andamento da Escola;”. 

“Como faz 1 ano e 8 meses, que estou nesta atividade, para mim, 
um encontro ou fórum, seriam excelentes, pois não tive nenhum 
treinamento até então;”. 

“O Balanço orçamentário na transação <CONBALANUG> não 
deveria ficar indisponível;”. 
 
“Os contabilistas (técnicos e contadores) das IFEs deveriam ser 
valorizados pelo órgão superior o MEC, deveria ser criado ou 
estabelecido um cargo de direção para os responsáveis por esta área, 
por que entendo ser de grande importância assinar e responder por 
toda contabilidade de uma autarquia. 
Além disso uma enorme quantidade de atividades são atribuídas para 
estes contabilistas, o que é o caso de nossa instituição, sobrecarrega 
muitas uma única pessoa, e ainda não ser reconhecido nem valorizado 
é digamos, usando um termo menor, incabível. Com relação ao SIAFI 
vejo que o mesmo tem se modernizado ao decorrer do tempo, mas, 
muitos outros avanços ainda podem e devem ser implantados, e 
gostaria de ressaltar e destacar que uma delas poderia ser a 
substituição da interface de trabalho, ou seja alteração de DOS para 
Windows ou ainda por um outro software livre, por exemplo, open 
Office, mas entendo todas inovações demandam tempo e treinamento, 
pois estando esta ferramenta em funcionando e atendendo atualmente 
as demandas de governabilidade, novas implementações devem ser 
verificadas de forma gradativa”. 

“Considero importante a sua pesquisa e acrescento que as dúvidas 
relacionadas à contabilidade pública são inúmeras até porque, é 
complexa, o que requer constante estudos, atualização e tempo 
disponível(o que nem sempre ocorre). O SIAFI é uma ferramenta 
imprescindível aos contadores, mas para conhecermos 
profundamente precisamos estudá-lo, para que possamos otimizar 
os recursos disponíveis na elaboração de relatórios gerenciais. 
Percebo que, às vezes, nos tornamos meros operadores pelo fato de 
outras pessoas não se interessarem por resolver problemas que para 
resolvê-lo bastaria uma leitura mais cuidadosa do problema ou um 
raciocínio lógico, ou seja, as pessoas fazem seu trabalho 
mecanicamente, e o que dificulta aos contadores é que temos que 
parar o que gostaríamos de estar realizando( elaborar relatórios 
gerenciais por exemplo) para corrigir erros que poderiam ser 
evitados por falta do servidor pró-ativo. Como só tenho 1 ano e seis 
meses de SIAFI, posso dizer que estou aprendendo”, portanto penso 
que é de grande importância à interação entre a classe, tendo em 
vista que muitas vezes ao solicitarmos esclarecimentos a setorial 
contábil, a resposta não é imediata, até pelo fato de existirem muitas 
UG'S. Sendo assim, a sugestão é se houvesse setoriais regionais 
capacitadas para o auxílio e esclarecimentos nas dúvidas que 
ocorrerem.”“. 
“O SIAFI na versão on-line, é um instrumento muito importante 
para o sistema contábil, pois além de agilizar as informações nos 
oferece segurança nos controles. Quem já foi unidade off-line, 
como nós, sabe muito bem disso”. 

“Fui contratado recentemente e não conheço muito o SIAFI, estou 
tendo dificuldades para atender como se processa os lançamentos 
contábeis, consulto o manual, mas mesmo assim não encontro às 
respostas necessárias para solucionar minhas dúvidas, tendo de 
recorrer a setorial contábil do MEC. A criação de um encontro 
nacional e fórum específico aos contadores promoveriam a interação 
entre os colegas e contribuiriam em muito para o bom funcionamento 
das instituições de ensino”; 

“Este trabalho é de suma importância, e espero que sirva de reflexão 
a todos os envolvidos da importância do profissional da área 
contábil das instituições federais, passando desde uma valorização 
financeira até uma constante atualização. O SIAFI é um instrumento 
de importância indiscutível, mas devemos ter conhecimento 
profundo do sistema para explorar o que ele nos oferece, caso 
contrário servirá somente como um mero sistema de registro de 
lançamentos. Com auxílio do SIAFI o responsável pela 
contabilidade poderá efetuar consultas gerenciais que facilitam a 

“Não sou contadora, sou apenas Técnico em Contabilidade, assumi a 
contabilidade há poucos meses e pra ser sincera estou tendo bastante 
dificuldade, principalmente neste final de ano. Sou apaixonada pela 
Contabilidade pública, gostaria muito de conhecê-la melhor, portanto, 
desenvolver com mais eficiência. O SIAFI é um excelente Sistema, 
muito arrojado, por sinal, as vezes a compreensão de seus controles 
se tornam difíceis, daí a necessidade de se ter um vasto conhecimento 
do mesmo. Pretendo melhorar o meu trabalho adquirindo maiores 
conhecimentos”. 

 10 



   XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
 
vida do gestor na hora da tomada de decisões, e para isso nos 
devemos lutar e buscar nosso espaço e conseqüentemente nossa 
valorização”. 
“O ideal que a SPO desse um curso de SIAFI de no mínimo uma 
semana, mostrando todas as funções do sistema, porque tem 
funções que são complexas principalmente para tirar relatórios no 
ORCEFIN”. 

“Acho interessante realização de encontros, reuniões para que haja 
uma troca de experiências entre contadores”. 

Figura 4.  Comentários do Campo para Idéias e Sugestões. 

               Fonte: Acervo dos Autores 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada em 2005, referente à utilização do sistema SIAFI  nas EAFs e 
CEFETs Agrícolas do sul do Brasil, teve como foco a contabilidade na estruturação do SIAFI, 
sua organização, aplicação e funcionalidade. Uma vez que desde 1997, os sistemas de 
controle do governo federal vêm se expandindo e buscando cada vez mais a automação de 
métodos contábeis e a integração entre sistemas, visando um maior planejamento, aplicação e 
controle de recursos públicos e transparência nessas ações.  O trabalho foi direcionado às 
atividades dos responsáveis pela contabilidade e o desenvolvimento de seu trabalho junto às 
instituições, as dificuldades encontradas e o relacionamento com a direção e demais usuários 
do SIAFI.  

Como destaques dos problemas encontrados estão a pequena quantidade de 
responsáveis pela contabilidade que recebem gratificação pelo exercício da função, por outro 
lado, todos os contadores respondem que esta função deveria ser gratificada. Certamente a 
responsabilidade que o contador assume não é considerada e a função é muito pouco 
valorizada pelas autoridades superiores, nas instituições pesquisadas. Faz sentido e torna-se 
necessário que a situação seja discutida e que o responsável pela contabilidade das Escolas 
EAFs e CEFETs agrícolas seja mais valorizado.  

Pode-se também afirmar que o contador muitas vezes assume diversas outras 
atividades, e até cargos superiores como coordenador Geral ou Diretor de Departamento, 
atribuições estas muitas vezes incompatíveis e que não deveriam ser acumuladas com a 
atividade de responsável pela contabilidade, a fim de evitar situações irregulares de acúmulo 
de responsabilidade.Quanto à satisfação com o sistema SIAFI, nota-se um ponto muito 
positivo entre os usuários pesquisados, que atribuiu notas entre 8 e 10 ao sistema. O sistema 
permite uma execução contábil confiável, com críticas toda a vez que um dado incorreto for 
lançado, apesar de operar com a interface caracter, é visto como confiável, dinâmico e 
imprescindível para a contabilidade pública.  

Porém essa mesma confiabilidade e automação do sistema muita vezes leva o contador 
ao comodismo e ele deixa de analisar os lançamentos ou executar operações contábeis 
necessárias ao bom controle dos recursos, bem como deixa de registrar a conformidade 
contábil, que é uma das mais importantes atribuições do contador, uma vez que ele assinando 
com o seu comando ou automaticamente a contabilidade da instituição está firmando assim 
que os registros contábeis da instituição estão conferidos e corretos. 

Explicitou-se também a pouca participação do diretor geral da instituição na busca de 
informações que o SIAFI oferece. Poucas vezes os diretores acessam o sistema ou solicitam 
informações aos seus contadores. Logicamente, o diretor administrativo, que geralmente 
também é um funcionário técnico administrativo e conseqüentemente um usuário do SIAFI, 
faz o papel de consultor e de assessor do diretor geral, mas não se pode esquecer da 
importância do contador e da necessidade de valorizá-lo e buscar o seu conhecimento e dos 
resultados e análises que a contabilidade pode gerar na tomada de decisões.  

Registra-se também a necessidade do diretor geral ter maior conhecimento de sua 
função de ordenador de despesas junto ao SIAFI e tomar ciência de que os registros que a ele 
cabem devem ser por ele próprio procedidos. Também quanto aos dois casos em que a 
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autorização de remessa de ordens bancárias para pagamento on-line, que é de 
responsabilidade do Diretor Geral, obteve  respostas na opção “alguém faz”. Outro ponto é o 
perfil dos usuários do SIAFI onde se verificaram deficiências foi com relação ao 
conhecimento contábil dos operadores e que grande parte deles não ocupa cargos compatíveis 
com a função. Notou-se também que, quanto ao conhecimento operacional do sistema não 
existem grandes deficiências, mesmo porquê a operacionalização do sistema é fortemente 
automatizada. A deficiência no conhecimento contábil certamente dificulta a compreensão 
das ações contábeis, então o operador passa a executar as atividades apenas automaticamente, 
muitas vezes sem compreender os atos e fatos ocorridos no lançamento. 

Por fim, a pesquisa permitiu que os responsáveis pela contabilidade das instituições 
que participaram do censo, tiveram a oportunidade de externar algumas idéias e angústias que 
fazem parte do seu dia a dia. Estes comentários confirmam o resultado da pesquisa e seria de 
grande importância se lidos e levados a sério pelas autoridades superiores. Bem como a 
recomendação dos autores para o Fórum de debates e o encontro dos contadores das EAFs e 
CEFETs Agrícolas, permitindo a participação dos envolvidos nos processos, especialmente os 
responsáveis pela contabilidade e os diretores de todas as unidades do país, para juntos 
discutirem e proporem soluções para seus problemas e sugestões de melhorias em suas 
atividades. Como sugestão de trabalhos futuros pode-se dar continuidade expandindo as 
abordagens desse trabalho realizando a pesquisa com outros grupos de Escolas Agrotécnicas 
Federais ou Centros Federais de Educação Tecnológica, bem como com outros órgãos da 
esfera federal, pois pelo que foi demonstrado dúvidas, problemas e situações a serem 
estudadas e modificadas, existem e necessitam serem observadas. 
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