
Siconfi - Uma ferramenta de 
transparência e 

modernização das finanças 
públicas 



Ajuste ao tema 



Cenário recente das finanças públicas 

2000 - 
LRF 

2008 - 
Portaria 
MF 184 

2009 - 
LC 131 

2009 - 1ª 
versão do 
PCASP 

2010 - 
BSPN 



Desdobramento do arcabouço normativo 



Tudo começou com o Art. 51... 

Necessidade de criação de uma ferramenta 
de recebimento e consolidação das contas 

públicas! 



Convênio CAIXA – Tesouro = Ferramenta! 

Início com a coleta dos Quadros de Dados 
Contábeis Consolidados 

Expansão para recebimento dos relatórios 
fiscais – RREO e RGF 

Processo físico e digital dos documentos 



“Problemas” inerentes à transparência 

Relatórios e informações evoluem com o tempo 

Ninguém quer MENOS informação! 

A informação deve ser manuseável.  

Os processos de prestação de informações devem 
ser eficientes 

SISTN não foi capaz de acompanhar essas demandas 



Qual a consequência disso? 

Nova contabilidade 

Novo sistema 



O que é o Siconfi? 

Ferramenta destinada ao recebimento de informações contábeis, 
financeiras e de estatísticas fiscais. 

Alternativa para divulgação eletrônica de relatórios fiscais (LRF, art. 
48): Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF), constantes da LRF. 

Meio de envio de contas anuais para consolidação (LRF, art. 51). 

Utilizado por todos os poderes e órgãos de um universo de 5.568 
Municípios, 26 Estados, o Distrito Federal e a União. 



Desafios da nova ferramenta - Siconfi 

Melhorar a qualidade 
da informação do 

Setor Público 

Melhorar a forma de 
obtenção e divulgação 

de dados 

Substituir o SISTN 



Onde chegamos 



O que poderia dar errado... 

Exigimos  
certificação  

digital 

Criamos 3 formas  
de coleta 

Preenchimento planilha 

Preenchimento on-line 

Carga arquivos XML 

Definimos os relatórios  
em uma linguagem inédita no Brasil... 

... e reconhecida globalmente!  



Receita de sucesso – relatórios homologados! 

Dados de 8/10/2015 



Criamos um novo canal de comunicação com a 
federação... 

Carrossel de notícias! 

Quadro de destaques 
Calendário de eventos 

Tutoriais 



... e um “Fale Conosco” de excelência! 

Ocorrências que chegam até às 18h 
são respondidas no mesmo dia!!! 

Total de Atendimentos: 18.060 
Março: 1.545 
Abril: 2.294 

Maio: 3.331 

Junho: 3.254 

Julho: 2.075 

Agosto: 2.196 

Setembro: 1.668 

Outubro: 530* 



Objetivos básicos do Siconfi 

Melhorar a qualidade 
da informação do 

Setor Público 

Melhorar a forma de 
obtenção e divulgação 

de dados 

Substituir o SISTN 



Onde chegamos 



Novos processos do Siconfi I 

Disponibilização das informações em formato 
manuseável 

Autogestão dos cadastros 
(usuários, consórcios, etc.) 



Novos processos do Siconfi II 

Automatizamos o FINBRA 
Consulta aos dados entregues 

das contas anuais! 

Disponível na área 
pública! 

Atualizado em 
tempo real 

E o processo de 
homologação??? 

Integramos o Siconfi ao Cauc!!! 



Como era a homologação no Sistn... 

Digita as 
informações 

Imprime! 

Assina 

Verifica as 
informações e os 

assinantes! 

Disponibiliza no 
site em formato 

PDF 



... e como é no Siconfi! 
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Preenche Valida Assina Homologa 

Disponibiliza ao 
público 

Atualiza o Cauc 

Alimenta o 
Finbra 



Percepção 
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Finbra (Finanças do Brasil) 

• O Finbra é um banco de dados com as 
informações que foram prestadas na 
Declaração de Contas Anuais – DCA 

O que é? 

• ÚNICA base de dados de setor público que 
abrange a maioria dos entes públicos 
brasileiros! 

Qual a relevância? 



Como ficou o Finbra no Siconfi? 

No Siconfi 
Atualização automática e 

on-line 

Na área pública do Siconfi 

Todas as tabelas das contas 
anuais 

Finbra - RREO e RGF 

Antes do Siconfi 

Atualização manual e 
artesanal 

Banco de dados Access no 
Site da STN 

Compreendia parte das 
tabelas das contas anuais 

Não existia Finbra - RREO e 
RGF 



Quem usa o Finbra? 

Siconfi 

IBGE/ 

Contas 
de 

Governo 
SPE/MF 

RFB/ MF 

IPEA 

Tribunais 
de 

Contas Organis
mos 

Internaci
onais 

Academia 

Agentes 
Financeiros 

ONG’s 

Senado 
Federal/ 

Siga 
Estados 



Objetivos básicos do Siconfi 

Melhorar a qualidade 
da informação do 

Setor Público 

Melhorar a forma de 
obtenção e divulgação 

de dados 

Substituir o SISTN 



Onde chegaremos 



Missão cumprida 

Temos maior adesão 
Nossos processos 
são mais eficientes 

O Siconfi pertence ao 
Tesouro Nacional 

Substituímos o 
sistema anterior por 
um produto melhor 



O que pode melhorar? 

Excesso de prestações de contas para os municípios 
(SIOPE, SIOPS, Siconfi, Tribunais de Contas, etc). 

Os diversos sistemas não se comunicam e as 
informações muitas vezes não coincidem. 

Os dados ainda são de natureza declaratória. 

A qualidade do Siconfi é limitada pela 
qualidade dos dados nele inseridos. 



Como melhorar? 

Obter dados 
mais 

detalhados 

Extraídos da 
contabilidade 

Sem 
intervenção 

humana 
Compartilhad
o com outros 

órgãos de 
governo. 

Receber a 
Matriz de 
Saldos 

Contábeis! 

Converter 
esses dados 
em análises e 

relatórios 



Iniciativa desafiadora, com grandes resultados 

Rastreabilidade das informações que compõem cada 
rubrica, seja ela contábil ou fiscal. 

Despesa 
com pessoal 

Dívida 
pública 

Despesas 
primárias 

Regimes 
previdenciários 

Saúde Educação 

Não será mais necessário depender de uma 
informação declaratória. Será possível calcular 

essas informações a partir da MSC. 



Dados detalhados = infinitas possibilidades 

Informações mais detalhadas para as estatísticas fiscais e contas de 
governo. 

Análise mais detalhada da saúde financeira dos entes e sua 
capacidade de pagamento/endividamento. 

Possibilidade de rastrear o recebimento/aplicação das transferências. 

Maior qualidade do BSPN e... 

Informações detalhadas para serem disponibilizadas ao cidadão. 



Avaliador 

Sendo extraída diretamente da contabilidade, a MSC trará 
a realidade do registro contábil do ente. 

MSC 
Equaçõe

s 
contábeis 

Veredito a 
respeito da real 

situação contábil 

Registro de 
depreciação/amortização? 

Reconhecimento 
da receita por 
competência? 

Contabilização 
de ajustes para 

perdas? 

Foram 
implantados 
os PCP’s? 

Correta 
contabilização 
do FUNDEB? 



O Tesouro é reconhecido por essa iniciativa 



Considerações Finais 

das Finanças Públicas 



Considerações Finais 

das Finanças Públicas 



Considerações Finais 

das Finanças Públicas 



Obrigado! 

www.stn.fazenda.gov.br 

cconf.df.stn@fazenda.gov.br 

Twitter: @_tesouro 

 

Acesse o Fórum da Contabilidade:  

www.tesouro.gov.br/forum 
 

Acesse o Siconfi:  
www.siconfi.tesouro.gov.br  

Joaquim Vieira Ferreira Levy 
Ministro de Estado da Fazenda 
 

Tarcísio José Massote de Godoy 
Secretário Executivo 
 

Marcelo Barbosa Saintive 
Secretário do Tesouro Nacional 
 

Gildenora Batista Dantas Milhomem 
Subsecretária de Contabilidade Pública 
 

Leonardo Silveira do Nascimento 
Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à 
Federação 
 

Thiago de Sousa Castro 
Chefe do Núcleo de Consolidação das Contas Públicas 
 

Bruno de Sousa Simões 
Analista de Finanças e Controle 
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