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Item 8 – Siconfi e Matriz de Saldos Contábeis 

Em 11 de outubro de 2022, com início às 9h00, foi realizada a terceira reunião do Conselho Nacional de Contabilidade 

Municipal – CNM na plataforma ZOOM, sendo transmitida também via YouTube, coordenada pela Professora Diana Vaz de 

Lima (Presidente do CNCM) e pelo analista de contabilidade da CNM Marcus Cunha Santos (Vice-Presidente do CNCM), 
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membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da 

Federação (CTCONF), Compareceram à reunião: 16 membros do conselho, nominados anteriormente. 

Foi realizada a abertura da reunião, com as palavras iniciais do Vice-Presidente do Conselho, Marcus Cunha, e da Presidente 

do CNCM, a professora Diana Lima que, introduziu ao público questões relativas ao Conselho, tal como a razão de sua 

criação, filosofia de trabalho e os itens que seriam tratados no segundo dia de reunião. Logo após essa abertura, os 

membros do Conselho foram se apresentando, por nome e município.  

Marcus resumiu os acontecimentos do dia anterior, narrou todos os tópicos que foram debatidos entre os conselheiros e em 

seguida compartilhou o arquivo do primeiro item do dia, enquanto a professora Diana abordou sobre o que se tratava o 

Siconfi e a Matriz de Saldos Contábeis. Marcus retornou ao tema da Matriz de Saldos, reforçando a sua necessidade para a 

habilitação ao VAAT, ele comentou também sobre o SIOPE– nesse caso da habilitação, e em seguida abriu o momento para as 

contribuições dos conselheiros. 

Paulinelly, de Dom Joaquim, compartilhou que a dificuldade do município não foi a de preenchimento do SIOPE, mas sim as 

críticas geradas pelo sistema. Uma das observações traz pauta a modalidade de educação infantil (creche e pré-escola) 

referente ao cálculo dos alunos matriculados. Caso o valor da despesa dessa modalidade estiver em desacordo com o 

número de alunos, então a crítica é apontada. O gasto no ensino fundamental está alto, nesse sentido, deveria existir um 

rateio. Paulinelly opina que a crítica não reflete a realidade do município, pois cada um tem sua particularidade, portanto 

essa metodologia de cálculo do SIOPE deveria ser reavaliada. 

Maria Lucimara, de Ribeirópolis, se manifestou em seguida para dizer que a crítica mencionada por Paulinelly é gerada 

pela informação do senso, e não pela contabilização de acordo com o número de matrículas informado no senso. O que 

costuma acontecer nos municípios de Sergipe é a não separação de subfunções da educação infantil, creche e pré-escola, ou 

seja, classificam todos esses no ensino fundamental, o que resulta em um gasto maior neste tipo de ensino e sem gasto com 

ensino infantil, indo contra o que foi informado no senso. 

Paulinelly diz que a contabilidade tenta fazer a contabilização das despesas de acordo com o número de alunos, mas que 

sempre há uma divergência e precisam realizar ajustes. Maria Lucimara diz que o SIOPE hoje não corresponde com a 

realidade da maioria dos municípios, e se for realizada uma verificação dos dados do SIOPE e da contabilidade, não irá 

coincidir, pois o SIOPE é ajustado por essas críticas. 

Marcus compartilha que muitos municípios relataram problema com o sistema do SIOPE, principalmente relacionado às 

críticas da execução descompassada com a receita e o número de alunos. Entretanto, é necessário compreender se há uma 
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deficiência nesse sistema, não sendo preparado para receber informações divergentes ou se é uma falha do contador do 

município, que deve regularizar a situação antes do prazo. Fazer esse levantamento é necessário para entender se o sistema 

precisa de ajuste ou se é necessária uma capacitação da equipe de contabilidade dos municípios. 

Diana acredita que há muitos fatores envolvidos na problemática, pois há uma longa discussão no sistema de coleta de dados 

pois deságua no ranking. Cada ente federado acabou desenvolvendo um plano de contas atrelado ao tribunal de contas, o que 

fez com que a maior parte dos municípios brasileiros não esteja com o desdobramento do plano de contas estendido, 

trabalhando de acordo com o Tesouro até o 5º nível e desdobrando de acordo com o Tribunal. Devido a isso, no “de – para” 

feito para a matriz, para o Siconfi, há uma perda da qualidade informação, sendo evidenciada no ranking. Diana reforça a 

necessidade de, conforme o Tesouro abrir discussão sobre o Siconfi e Matriz, que os municípios levem essa percepção da 

falta de alinhamento dos sistemas de coleta dos tribunais e o sistema de coleta do Siconfi. 

Luciana, de Salvador, acredita que o Siconfi está inteiramente alinhado a qualidade do SIAFIC, não tendo como desatrelar 

essas duas funções, em que é muito difícil atender a todos os requisitos da natureza de saldos contábeis se não há uma 

ferramenta adequada e preparada. A gestora de Salvador concorda com a professora Diana de que quanto menos “de - 

para” houver, melhor seria para a qualidade da informação, pois ele prescinde de um julgamento e nem sempre é possível 

espelhar o que de fato acontece na execução do município. Para Luciana, um caminho a se seguir em relação ao SIOPE, 

SIOPS, SADIPEM e outros sistemas de coletas é buscar por um alinhamento, reforçando que esse alinhamento é uma das 

missões da CTCONF, de modo a compreender que é difícil para os entes atender a tantas visões diferentes para uma mesma 

informação.  

Segundo Luciana “Onde queremos chegar é transmitir uma informação tempestiva, transparente, clara, sempre com o 

mesmo tipo de rotina, para que todas as auditorias, verificações, possam partir dessa informação primária e que seja 

exatamente igual ao que a gente produz. E acho que se todos nós: entes, municípios, estados e própria união enquanto 

executora, tem caminhado no sentido de convergência para as normas contábeis, e a partir dessa convergência na criação 

de um padrão único de informação nacional, que é o que a gente busca com as regras aí que estão estabelecidas no MCASP, 

que são discutidas em âmbito nacional, os tribunais também precisam caminhar nesse alinhamento”.  Para Luciana, a 

transparência exige uma mesma base de informação, pois não tem como ser transparente se não for possível comparar as 

informações, não é possível comparar marcadores diferentes, então é preciso, como país, trabalhar na convergência. 

Marcus agradece e comenta que os marcadores já são padronizados, de acordo com o PCASP e o ementário de receitas, o 

que precisamos é de alinhamento de entendimentos, para que o mundo orçamentário, patrimonial e fiscal esteja com a 

mesma base de dados. 
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Éder, de Cuiabá, disse compartilhar do entendimento de Luciana, acreditando que é complicado não trabalhar dentro do 

alinhamento, é necessário trabalhar nessa linha, pois a matriz é voltada para esse objetivo e se necessário, criem 

marcadores, melhorem as contas correntes, para que possam atender SIOPE e SIOPS. Éder manifesta seu descontentamento 

com o SIOPS e a falta de atualização do sistema. O conselheiro traz um terceiro ponto de vista sobre o SIOPE, em que existe 

erro no carregamento de matrículas e que as matriculas do senso de Cuiabá estão corretas, entretanto não correspondem 

aquelas carregadas pelo SIOPE. Por conta do erro, o município deve sempre realizar os ajustes solicitados pelo SIOPE. 

Diana menciona as reuniões que participou para tratar do alinhamento dos sistemas, inclusive uma para o aperfeiçoamento 

do SIOPS à luz dos novos padrões. Ambos os sistemas se formam com as informações orçamentárias e o PCASP possui uma 

visão mais patrimonial, não interferindo no SIOPS. A professora diz que existem muitos sistemas do Governo Federal e que 

essa captura de dados poderia ser dada pelo Siconfi.  

Éder defende seu ponto de vista de que o alinhamento não é a prioridade, e sim algo mais simples, abaixo do alinhamento, que 

é o funcionamento. Primeiramente, deveria ser feito uma exigência do funcionamento dos sistemas. Diana concorda e 

reforça que um sistema único seria melhor do que vários sistemas. Marcus compartilha que no caso do SIOPS, o sistema de 

saúde, há um esforço de não prejudicar os municípios quando o problema é no próprio sistema, diferente do sistema da 

educação, o SIOPE. 

Rafael, membro do conselho, acha importante utilizar os depoimentos para alinhar melhor com o SIOPE, concorda com 

Cuiabá mencionando também a avaliação dos tribunais, de como é complicada a relação divergente entre os dados enviados 

ao tribunal e os dados do SIOPE. Rafael sugere que o conselho tenha uma pauta periódica com a questão do SIOPE, para 

tratar não só do sistema, mas também do atendimento que é demorado e que não responde questões importantes para os 

municípios. 

Diana comenta sobre a impossibilidade de pautar temas na CTCONF, que acabam seguindo a pauta pelo órgão contábil central 

da União, então a grande demanda seria levar para discussão as angústias dos municípios. Ela menciona também a 

possibilidade de reuniões extraordinárias do conselho para tratar das dificuldades dos municípios. 

Item 9 – Ranking de Qualidade da Informação Contábil  

Diana inicia uma explicação sobre o Ranking do Tesouro, que seu propósito é verificar a qualidade das informações enviadas 

pelo Siconfi, e o resultado dessa verificação é disponibilizado para acesso público em forma de ranking. A professora também 

menciona a pesquisa realizada pela CNM referente ao ranking nos municípios e alguns dos resultados obtidos. Diana 

menciona que uma discussão frequente sobre o ranking é sobre a necessidade de o ranking gerar um ciclo de aprendizagem, 
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em que os piores classificados tenham a oportunidade de melhorar e elevar sua posição no ranking. Na CTCONF será 

apresentado o planejamento do ranking de 2023, incluindo o cronograma de construção, dentre outros. 

Marcus menciona as quatro dimensões do ranking, em especial a quarta dimensão, que faz um cruzamento entre 

informações contábeis e fiscais, demonstrando as divergências de entendimento que existem e foram mencionadas 

anteriormente na reunião. Essa divergência contribui para a exposição e para a não adequação de alguns entes. É necessário 

perceber que em alguns casos os entes não estão necessariamente errando, mas sim seguindo outro caminho, isto é, 

poderia ser feito um cruzamento com os municípios que tiveram as contas aprovadas e que demonstraram alinhamento em 

seus relatórios fiscais, e não necessariamente tiveram uma execução de qualidade. Neste sentido, Marcus reforça a 

dificuldade causada pela divergência de posicionamentos dos Tribunais e do Tesouro. 

Para Luciana, o ranking é sobre as regras de consistência, e independente de como o ente está posicionado no ranking, o 

escopo que está ali nele é de conformidade entre informação contábil, fiscal e orçamentária. Ele faz essa proposição, de 

estar alinhado com o PIPCP, e comenta inclusive que, na Bahia, esse é um assunto constante no conselho. São feitas 

iniciativas para levar o conhecimento para os entes de menor porte, pois não é sobre um ente estar bem e outro lá embaixo, 

a ideia do ranking é mostrar o nível de consistência entre as informações que estão sendo produzidas e divulgadas pelos 

entes. Luciana sugeriu para que o Conselho convide os conselhos regionais de contabilidade para abordar esse assunto com 

mais frequência. 

Ericsson, de Vitória, concordou com a professora Diana e os resultados da pesquisa que foram mencionados. Ele relatou que 

o fluxo de uma prefeitura que não é fácil de montar e seguir, ainda mias em municípios pequenos. Essa questão de sistema 

único é de difícil aplicação e mexe muito com o fluxo interno das prefeituras, pois depende da aceitação da gestão e da 

vontade de fazer funcionar. Os sistemas também representam uma dificuldade, e passam por constantes mudanças para 

alcançar a integração. 

Maria Lucimara disse gostar da forma que a maioria das informações são ranqueadas e dada publicidade, pois quando isso 

acontece, os gestores se esforçam para melhorar a posição de seu município. A gestora menciona também o portal da 

transparência de Sergipe, que conseguiu alcançar esse feito de melhoria nos municípios do estado. Maria Lucimara comenta 

que o ranking é feito apenas pela STN, mas que normalmente as cobranças ganham mais credibilidade quando feitas pelos 

Tribunais de Contas, caso a STN fizesse uma parceria com os Tribunais para a cobrança dos itens do ranking, acabaria 

resultando em uma preocupação maior com a melhoria da qualidade da informação avaliada pelo ranking por parte dos entes. 
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Diana concorda com Maria Lucimara e comenta que pesquisas da CNM também capturam esse fenômeno da aceitação 

maior da cobrança dos tribunais por parte dos municípios. Diana comenta também que esse desalinhamento é ruim para os 

municípios, pois as vezes o ente está mal classificado no ranking, mas tem as contas aprovadas sem ressalvas. Neste 

sentido, se a informação fosse ruim, as contas não seriam aprovadas. A professora entende que essa é uma parceria 

fundamental. 

Elisângela confirma a fala de Luciana de que trabalham muito com a questão da multiplicação do conhecimento nos 

municípios da Bahia. Ela pôde perceber pontos como o conhecimento do profissional e a adequação do sistema contábil, nem 

sempre há como validar lançamentos, por razões de alterações na versão do sistema ou por consequência da forma de 

registro, o que gera os apontamentos. Elisângela também menciona o processo de prestação de contas, que por vezes faz-

se necessário uma reclassificação, por conta de notificações do Tribunal, entretanto alguns municípios pequenos não 

recebem algumas informações de forma tempestiva para fins de fechamento.  

Outro ponto de Elisângela foi a sugestão de uma melhor sinalização do ranking, uma vez que, no seu município, o percentual 

de acerto foi 80%, classificação C, na posição 3.000. Elisângela defende que não deveria ser divulgado apenas a posição do 

município no ranking, mas também a porcentagem de acertos. Mesmo a posição sendo baixa, muitas vezes a porcentagem de 

acertos foi alta. Elisângela reforça que pontos importantes a serem levantados seriam a de capacitação do profissional, 

podendo ser feita junto aos conselhos, bem como melhorar a forma de apresentação das informações. 

Diana complementa a questão da sinalização do ranking, a porcentagem de acerto e a posição do ente, propondo sugerir à 

STN essa mudança, de modo a incluir uma coluna de percentual de acertos. 

Item 10 – Revisão as IPCs 

IPC 06- Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro 

Diana faz um resumo sobre o Balanço Financeiro, e Marcus compartilha o documento para acompanhamento e leitura 

conjunta. Após a leitura e contextualização da proposta de revisão da IPC, foi dada a oportunidade de contribuições dos 

conselheiros. Foi finalizado sem contribuições. 

IPC 11 – Contabilização de Retenções 

O documento também foi disponibilizado e contextualizado pela professora Diana, que ao fim pediu a contribuição da 

conselheira Luciana. Para a conselheira, é necessário ver como estão formatados os sistemas na maior parte dos entes, 
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pois em termos de resultado não há muita diferença, a qual já é feita a apropriação de passivo, e na sequencia movimentação 

bancaria, trocando entre contas no município (em casos que não há conta única), mas que é preciso ver como os sistemas 

estão. Luciana concorda com a atualização de contas e grupos, e consequentemente a revisão da IPC com os grupos que 

fazem parte dessa estrutura. Quanto a forma, Luciana acha necessário um levantamento para saber se o impacto não será 

grande em relação a sistemas que os entes tem, pois não vê muita diferença de tratamento ou ganhos de informação contábil 

por manter uma ou outra sistemática, já que em ambas está sendo evidenciado o passivo e a receita adequadamente, e a 

forma de recolhimento, de trânsito, é que está sendo alterada, se efetivamente haverá trânsito financeiro ou não, mas que 

isso é irrelevante em termos de qualidade da informação. Quanto ao Balanço Financeiro, Luciana está completamente de 

acordo. 

Luciana diz que sempre foi de acordo a tornar orçamentariamente paga no momento da retenção, pois controle 

orçamentário e controle financeiro são diferentes, e nesse caso, orçamentariamente, a despesa aconteceu e aquele recurso 

não é mais do ente, pois está vinculado a uma obrigação com terceiro, portanto deve ser concluído no momento em que a 

retenção ocorre, e não no momento em que é quitada, do ponto de vista orçamentário. 

Diana acredita que essa proposta pode ser problemática no âmbito da contribuição patronal da própria unidade gestora dos 

regimes de previdência social. Diana explica que o regime de previdência social, além de administrar a aposentadoria dos 

servidores do ente federado, ele tem uma estrutura, uma autarquia, e que nesses casos dentro do quadro também há 

servidores que também estão no plano de aposentadoria do ente federado, ao que faz diferença colocar retenção como 

receita do próprio ente. A despesa de folha dos servidores da unidade gestora é paga com taxa de administração, e a 

consignação da contribuição patronal não é receita da unidade gestora, mas sim do regime próprio e não há como tratar os 

dois igualmente, isso pode gerar desconformidade da contabilização da folha da unidade gestora de regime próprio de 

previdência social. 

Para Luciana, nesse caso citado anteriormente por Diana, o que pode ser proposto é que o RPPS seja tratado como unidade 

externa, pois apesar de consolidar com o ente, toda a estrutura e o recurso financeiro está apartado do ente. O RPPS é muito 

complexo, por ter muitas subdivisões, por isso, deve ser tratado de forma única. Diana menciona que essa é uma discussão 

que já ocorre há um tempo, mas como o RPPS é uma administração direta ou indireta, dependendo se é um fundo ou 

autarquia, é difícil dissociar do ente. E que o ideal, de fato, seria que ele fosse tratado como entidade externa, e que isso 

solucionaria muitos problemas das propostas de alterações do Tesouro. 

Rafael acha importante o ponto de Luciana, de analisar a situação no restante do país e os sistemas que os municípios 

utilizam, que podem não estar preparados para essa mudança. A preocupação de Rafael é com os municípios menores, que 
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no caso de Santa Catarina não é utilizada essa forma de contabilização, então é importante verificar como está colocado no 

restante dos municípios.  

Melissa, de Teresina, compartilhou que alguns anos atrás era feita essa apropriação automática da receita no município, 

porém o SIAFIC lê a arrecadação, mas o sistema tributário não lê os dados do SIAFIC, então quando essas retenções (como 

imposto de renda) são feitas automaticamente, pode ocorrer perda de informações sobre o que foi retido e o que foi pago. 

Para que isso não voltasse a acontecer, seria necessário adequações dos sistemas utilizados pelo município. O problema não 

seria apenas o SIAFIC, mas também o sistema tributário que não lê os dados. 

Luciana mencionou que no município de Salvador também ocorreu esse problema com apropriação automática, e que hoje 

são integrados com o sistema tributário e não ocorreram mais as divergências de informações. Luciana menciona o SIAFIC e 

a necessidade de integrar sistemas. Para cumprir o decreto 10.540, a maioria dos municípios deve estudar formas de fazer 

essa integração com os sistemas tributários e cumprir o prazo limite do decreto. Para Luciana, mudar agora a forma de 

contabilização sem antes fazer esse levantamento prévio de como estão os outros entes, a implementação dos sistemas e a 

forma de apropriação, deveria ser mais uma mudança ao longo do percurso, sem um prazo para que os entes se adequem, 

por representar uma grande mudança. A informação contábil é a mesma para fins de demonstrativos, independente do 

caminho utilizado, então deveria trabalhar numa IPC democrática, deixando os dois caminhos, pois levam ao mesmo 

resultado, mas com um custo de adequação menor para o país. 

Diana concorda com a proposta de Luciana de uma IPC mais democrática. 

IPC 15 – Depósitos Judiciais e Extrajudiciais 

Após o documento disponibilizado e contextualizado, Rafael comenta que poucos municípios de pequeno porte conseguem 

esse recurso de depósitos judiciais, sendo uma realidade que não afeta tantos municípios. Para Rafael, os municípios tem 

mais trabalho com precatório e seu registro contábil. 

Luciana comenta que as capitais usam o depósito judicial e muitas vezes é um dinheiro mais barato para o município, sendo 

financeiramente mais interessante do que outros recursos de operação de crédito. Desde que o município tenha um fluxo 

financeiro adequado, saúde fiscal estabelecida que permita esse tipo de antecipação para investimento, pode ser muito 

interessante do ponto de vista da gestão. A recomposição de fundos costuma ocorrer de forma adequada, os bancos fazem a 

recomposição de forma automática, e o problema pode ocorrer caso o ente não tenha saúde fiscal, sem fluxo de caixa, o que 

apenas retarda um problema. No entanto, se o ente possuir saúde fiscal, é um recurso interessante que pode antecipar 

investimento. 
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Luciana concorda com Rafael sobre a questão do problema de informação de precatório, e que a temática de depósitos 

judiciais flui com mais facilidade, pois há um banco intermediador para administrar as contas de depósito judicial e fornece 

um nível de informação para os municípios. Esse não é o caso dos precatórios, a gestora acredita que seria válido conversar 

com o Tesouro para criar um modelo de informação, pois as informações sobre o assunto variam muito de estado para 

estado, de ente para ente. Luciana diz “acho que a gente preparou todo um esquema bonito de contabilização, mas a gente 

não preparou o ambiente para a recepção desses dados”. 

A professora Diana disse se incomodar com essa ação de contar com um dinheiro que não é seu o tempo todo, mas concorda 

com Luciana de que se o município vai fazer o uso dos investimentos, que busque alternativas mais baratas, pois o que o 

município deixa de pagar a terceiros, pode ser usado nas atividades municipais. Para Diana, grande parte do problema dos 

precatórios são as informações off balance, seguido das bases de dados que não se comunicam entre si. Ela sugere levantar 

a questão voltada para precatórios na CTCONF. 

Para Marcus, se a norma permite e o município possui saúde financeira para cobrir o empréstimo de custo mais baixo, esse 

é de fato um ponto favorável para os municípios. Rafael reforça a questão dos precatórios, pois não é uma dificuldade só de 

municípios grandes ou pequenos, mas de todos,  

Ao fim da discussão, foi apresentado o site do Conselho Nacional de Contabilidade Municipal, dentro do site da própria CNM, 

que ainda está em desenvolvimento, mas para que os conselheiros e as pessoas acompanhando pelo YouTube pudessem 

conhecer e saber onde ficarão todas as informações sobre o CNCM, incluindo regimento interno e atas das reuniões. Em 

seguida Marcus falou sobre o próximo seminário técnico de Contabilidade Municipal da CNM, sobre SIAFIC. 

Logo após a divulgação do seminário técnico, a reunião chegou ao fim. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafaela Giovana 

Eirado de Freitas, lavrei a presente ata. 

 


