








Segregação de funções 
Conceitos básicos 

 
1) Instrução Normativa/SFC N.º 01, de 06 de abril de 2001 
(...) 

Princípios de controle interno administrativo 
3. Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam ao 
atingimento de objetivos específicos, tais como: 

(...) 

IV. Segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve prever a 
separação entre as funções de autorização/aprovação de operações, execução, 
controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e 
atribuições em desacordo com este princípio; 

 
2) Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986 

(art.43 § 1 - A competência para autorizar pagamento decorre da lei ou de atos 
regimentais, podendo ser delegada.) 

 
4) Fonte Boletim Interno do TCU nº 34 de 23/07/92 

Segregação de funções – Princípios básicos do sistema de controlo/controle interno 
que consiste na separação de funções, normalmente de autorização, aprovação, 
execução, controlo/controle e contabilização das operações.  

 
5) Acórdãos do TCU 
 - 259   – 2010 – Plenário 
 - 286   – 2010 – Plenário  
 - 887   – 2010 – Plenário 
 - 2484 – 2010 – Plenário 
 - 3144 – 2010 – Segunda Câmara 
 
6) Macrofunção/SIAFI 010400 

Ordenador de Despesa - Toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem 
emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos 
da União ou pela qual esta responda (art. 80, § 1º, Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967), em obediência ao art. 43 Decreto, 93.872, de 23 de dezembro de 
1986, e ao princípio de Controle Interno da Segregação de Funções, o cargo de 
Gestor Financeiro não poderá ser exercido pela mesma pessoa que ocupa o cargo de 
Ordenador de Despesa.  

 
Comentário: 
 
            De acordo com o princípio da segregação de funções, nenhum servidor ou seção 
administrativa deve participar ou controlar todas as fases inerentes a uma despesa 



(Empenho - Liquidação - Pagamento), ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser 
executada por pessoas e setores independentes entre si, possibilitando a realização de uma 
verificação cruzada.  

A propósito do art. 43 § 1, do Decreto 93.872/86, verifica-se no caso do Gestor 
Financeiro: Toda e qualquer autoridade  que  possua   competência decorrente de lei ou de 
atos regimentais, podendo ser delegada, para autorizar pagamento. Em Obediência ao 
citado dispositivo legal e ao principio de Controle Interno da Segregação de Funções, o 
cargo de Gestor Financeiro não poderá ser exercido pela mesma pessoa que ocupa o cargo 
de Ordenador de Despesa.  

 Ainda, há a questão das conformidades (gestão e contábil) que são feitas por 
servidores distintos, observando-se as seguintes especificidades: 
 
- Macrofunção/Siafi 020314 – 

Item 3.3 - O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de 
servidor formalmente designado pelo titular da Unidade Gestora Executora, o qual constará 
no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função 
de emitir documentos. 

Item 3.4 - Será admitida exceção ao registro da conformidade dos registros de gestão 
quando a Unidade Gestora Executora se encontre, justificadamente, impossibilitada de 
designar servidores distintos para exercer funções, sendo que, neste caso, a conformidade 
será registrada pelo próprio Ordenador de Despesa. 
 
- Macrofunção/Siafi – 020315 –  
Item 2.3 – O registro da Conformidade Contábil compete a contabilista devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações 
profissionais, lotado em unidade gestora setorial contábil e credenciado no SIAFI para este 
fim. 

 Finalmente, tomando por referência a Macrofunção/SIAFI 020314, item 3.3, fica 
evidente que os dois servidores designados (titular e substituto) para procederem à 
Conformidade dos Registros de Gestão não deverão ter a função de emitir documentos, em 
atendimento ao princípio da segregação de funções. Recomenda-se, pois, a propósito do 
perfil de tais servidores, que estes tenham conhecimento suficiente da área contábil a fim de 
atenderem os termos do item 2.1 da referida Macrofunção, vindo a dar certificação dos 
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial, incluídos no 
SIAFI, e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações. Caso contrário, 
deverão esses servidores receber a orientação devida para tal mister.  

Este fato é importante, pois é com base nessas indicações que o contador fará a 
conformidade contábil no fechamento de cada mês. Ao se proceder a leitura de todo o 
conteúdo da Macrofunção se depreenderá melhor em relação ao nível de avaliação que os 
servidores deverão realizar.  

A presente questão foi objeto de recomendação neste sentido por parte da Secretaria 
do Tesouro Nacional em reunião recente com esta Setorial de Contábil/MEC, em que 
reafirma não ser de competência do setor de execução contábil a tarefa de proceder à 
Conformidade dos Registros de Gestão.  



 Ainda em relação a conformidades, o Acórdão/TCU 286 – 2007 – Plenário, emite as 
seguintes considerações, no contexto de avaliação da unidade em análise: 

“Verificou-se que na atual sistemática de conformidade alguns pontos não tem 
obedecido à legislação. Não se observa o respeito ao princípio da segregação de 
funções, visto que ocorrem casos onde quem é responsável pela conformidade 
documental efetua a conformidade diária e, muitas vezes, também é operador da 
unidade gestora. Da mesma forma, o contador responsável pela conformidade 
contábil, em diversas ocasiões, efetua o registro das conformidades documental e 
diária. 
Constatou-se que em diversas unidades gestoras e órgãos não costumam preencher 
o campo ‘Observação’ quando do registro das conformidades contábil e diária. Em 

várias situações a tabela de unidade gestora registra a existência de responsável 
pela conformidade documental, a despeito de tal unidade não necessitar efetuar 
essa conformidade. Dessa forma, apurou-se que não há cuidado no preenchimento 
do responsável pela conformidade documental na tabela de UG. No decorrer do 
trabalho, percebeu-se que não há disponibilização da tabela de conformidade de 
órgão superior no módulo EXTRATOR.” 

 A esse respeito, vale esclarecer que as competências relativas às conformidades 
documental e diária, acima mencionadas, deram lugar atualmente à conformidade de 
gestão. No entanto, o fato não invalida o critério enunciado com respeito à aplicação do 
princípio da segregação de funções. 
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