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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este Manual tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos 
relativos à utilização do Aplicativo Eletrônico de Contas - SEFA (AEC-SEFA) pelas 
Unidades Gestoras Executoras (UG EXEC) e pelos Órgãos de Direção Setorial 
(ODS), no âmbito do COMAER. 

Trata-se de ferramenta utilizada pelas UG Executoras na elaboração de 
Demonstrativos Contábeis Sintéticos empregados no processo de conformidade 
contábil no SIAFI, que subsidia a elaboração da Prestação de Contas pelas UG EXEC 
e o envio de Demonstrativos pelos Órgãos de Direção Setorial (ODS) à SEFA, Órgão 
Central do Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER), mediante a 
extração de dados do SIAFI combinados com preenchimento manual. Com isso, há o 
aprimoramento do controle e da análise gerencial da informação pelos atores 
envolvidos, tendo, como foco, a eficiência, a eficácia e a efetividade da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial do COMAER. 

O Aplicativo Eletrônico de Contas - SEFA (AEC-SEFA), alinhado às 
diretrizes de aprimoramento da Gestão no COMAER, possui as seguintes premissas 
básicas: 

a) incremento da quantidade de informações gerenciais nos 
Demonstrativos Sintéticos extraídos do SIAFI;  

b) redução das impropriedades, nos Demonstrativos, por meio do 
preenchimento automático das informações extraídas do SIAFI; e 

c) eliminação do trâmite físico dos documentos, com a assinatura digital 
dos Demonstrativos, cujo encaminhamento é eletrônico à SEFA. 

Início 
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2 CADASTRO DE USUÁRIOS 

 O cadastramento dos usuários, no AEC-SEFA, será efetuado por 
responsável do Setor de Controle Interno da UG. Para isso, basta clicar em 
“CADASTRAR USUÁRIO COMAER”: 

                   

 

                   Observação: os usuários do AEC-SEFA, assim como o responsável pelo 
cadastramento deles no Aplicativo, deverão ter suas funções formalmente designadas 
em Boletim Interno da UG. 
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Ao clicar em “CADASTRAR USUÁRIO COMAER”, será exibida a tela 
para preenchimento do CPF do usuário e escolha do tipo de solicitação desejada: 

 

 

 

 

Em situações excepcionais, que impossibilitem o cadastramento do 
usuário diretamente no Aplicativo por responsável do Setor de Controle Interno da 
UG, os ODS, o CENCIAR e as UG EXEC deverão preencher os Formulários de 
Cadastro, cujos modelos se encontram disponíveis no Módulo 13 do MCA 172-3 
(Digital) e nos seguintes links na página da SEFA: <SERVIÇOS> <AEC-SEFA> e 
<AEC-SEFA>. 

 Nesses links, estão contidos Formulários de Cadastro específicos para 
usuários dos ODS, do CENCIAR e das UG EXEC com as orientações de envio ao 
Cadastrador. 

http://manual.sefa.intraer/libraries/ifile/pdf/modulo_13.pdf
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 Os Perfis dos Usuários a serem cadastrados são Agente Diretor, Agente 
de Controle Interno, Gestor de Licitações, Gestor de Finanças, Gestor de Material de 
Intendência, Gestor de Registro, Gestor de Imóveis e Setor de Controle Interno. 

2.1 APROVAÇÃO DE CADASTRO 

 O Agente de Controle Interno da UG aprovará as solicitações de cadastro 
de usuários, via AEC-SEFA. 

 Observação: quando for a primeira solicitação de cadastro, o Aplicativo 
enviará login e senha para o usuário, no e-mail informado na requisição. 

 Na hipótese de impossibilidade do cadastramento do usuário diretamente 
no Aplicativo por responsável do Setor de Controle Interno da UG, ao receber os 
Formulários de Cadastro dos ODS, do CENCIAR e das UG EXEC, o Cadastrador do 
AEC - SEFA os analisará e, atendidos os requisitos, aprovará a criação de Usuário e 
informará “Usuário” e “Senha” por meio do e-mail funcional constante da solicitação 
de acesso ao aplicativo. 

2.2 USUÁRIO CADASTRADO 

2.2.1 Acesso ao Aplicativo 

 Ao receber “Usuário” e “Senha” por e-mail funcional, o responsável 
poderá acessar o aplicativo, conforme tela inicial a seguir: 

 

 

A senha recebida pelo Usuário poderá ser alterada, bastando seguir a 
orientação disponível nos links <SERVIÇOS> <AEC-SEFA> e <AEC-SEFA>.  
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2.2.2 Cabeçalho e menu principal 

 Ao entrar no aplicativo, o Usuário verá as opções: Mensagens, Contas e 
Conformidade Contábil. A aba Contas estará habilitada: 

  

 As opções comuns a todos os Usuários são as seguintes: 

a) Página Inicial: retorna para a tela inicial do Usuário, de acordo com 
o Perfil;  

b) Ajuda: abre o Manual de Usuário;  

c) Sair: sai do aplicativo e encerra a sessão de Usuário; e 

d) Abas Principais: 

 d.1 - Contas: exibe os demonstrativos carregados para o último mês 
de referência;  

 d.2 - Conformidade Contábil: exibe as funcionalidades referentes 
às Restrições de Conformidade Contábil, quando cadastradas 
pela SEFA para a UG EXEC; e 

 d.3 Mensagens: exibe as mensagens recebidas, enviadas e 
excluídas. 

Início 
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3 APLICATIVO ELETRÔNICO DE CONTAS - SEFA (AEC-SEFA) 

  Na aba “Contas” serão carregados os Demonstrativos para o último mês 
de referência. 
 
  A lista de Demonstrativos exibidos varia, de acordo com o perfil do 
Usuário, podendo ser exportada para um dos seguintes formatos: XLS, RTF, TXT ou 
PDF. Para isso, basta clicar na funcionalidade “Exportar” na tela inicial: 
 

 
 
  Os Gestores de Finanças, de Licitações, de Material de Intendência, de 
Registro, de Imóveis e o Usuário do “Setor de Controle Interno” são os responsáveis 
pelo primeiro nível de preenchimento.  
 

Visão do Gestor de Finanças 
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 Para os Usuários são exibidas as seguintes opções: 

a) ODS/UG: vem preenchido com a sigla do ODS e com o código da UG 
EXEC do Usuário; 

b) Ano: ano para filtro dos Demonstrativos do AEC-SEFA. A opção deve 
ser combinada com o mês, para exibição dos Demonstrativos 
correspondentes ao período desejado; e 

c) Mês: mês em combinação com o ano para exibição dos 
Demonstrativos correspondentes ao período desejado. 

 Por padrão, a lista dos Demonstrativos se refere ao último mês. Os 
Demonstrativos presentes na lista variam de acordo com o perfil do Usuário e da UG 
EXEC à qual ele pertence. Como a configuração foi concebida previamente, não é 
preciso se preocupar com essa seleção, pois o aplicativo exibe os Demonstrativos 
de responsabilidade específica do Usuário: 

a) Gestor de Finanças 

a.1 - Demonstrativo Creditício-Financeiro; 

a.2 - Demonstrativo Sintético das Receitas por Código de Recolhimento; 
e 

a.3 - Demonstrativo da Conta para Despesas Sigilosas. 

b) Gestor de Licitações 

b.1 Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária. 

c) Gestor de Material de Intendência 

c.1- Demonstrativo Sintético dos Bens de Estoque; e 

c.2 - Demonstrativo Consolidado de Material de Consumo por Setor de 
Almoxarifado. 

d) Gestor de Registro 

d.1 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Intangíveis; e 

d.2 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Móveis 
Permanentes. 

e) Gestor de Imóveis 

e.1 - Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Bens Imóveis. 

f) Setor de Controle Interno 

f.1 - Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar não 
Processados; 
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f.2 - Demonstrativo Sintético da Execução de Restos a Pagar 
Processados; e 

f.3 - Controle de Processos de Suprimento de Fundos. 

3.1 FACILIDADES FLUXO NO SISTEMA  

a) Agente de Controle Interno da UG EXEC 

 O sistema permite que o Agente de Controle Interno (ACI) da UG EXEC 
visualize todos os Demonstrativos da UG, independentemente de os responsáveis 
terem realizado a transmissão para análise do Controle Interno.  

 Após a conferência dos Demonstrativos recebidos, o ACI da UG EXEC os 
envia para o Agente Diretor ou os restitui aos Usuários responsáveis para os ajustes 
necessários. 

Visão do ACI da UG EXEC 

 

 

b)  Agente Diretor da UG EXEC 

 O sistema permite que o Agente Diretor da UG EXEC visualize todos os 
Demonstrativos da UG, independentemente de os responsáveis terem preenchido ou 
o ACI da UG EXEC tê-los enviado para aprovação.  

 Após a aprovação dos Demonstrativos, o Agente Diretor da UG EXEC os 
envia (on-line) para Análise da SUCONT, podendo devolvê-los ao ACI da UG EXEC 
se houver necessidade de ajustes. 
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 O Agente Diretor da UG EXEC não consegue devolver diretamente para o 
responsável pelo preenchimento. 

Visão do Agente Diretor da UG EXEC 

 

 

c)  Agente de Controle Interno do ODS 

 O sistema permite que o ACI do ODS visualize os Demonstrativos de 
todas as UG EXEC subordinadas, além dos próprios Demonstrativos de 
responsabilidade do ODS, independentemente de os usuários terem transmitido aos 
ACI das UG EXEC. 

 Após envio do Setor de Controle Interno, o ACI do ODS confere os 
Demonstrativos de responsabilidade do Agente Diretor do ODS e os transmite para 
Aprovação do Agente Diretor do ODS. Os demais Demonstrativos das UG EXEC são 
visualizados para acompanhamento e controle. 

Visão do Agente de Controle Interno do ODS 
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 Observação: ao utilizar o filtro, é possível exibir os Demonstrativos do 
ODS e ocultar os demais Demonstrativos das UG EXEC subordinadas: 

 

 

 

d)  Agente Diretor do ODS 

 O sistema permite que o Agente Diretor do ODS visualize todos os 
Demonstrativos das UG EXEC subordinadas, além dos Demonstrativos pelos quais é 
responsável, independentemente de os responsáveis os terem transmitidos. 

 O Agente Diretor do ODS aprova os Demonstrativos pelos quais é 
responsável e os transmite para “Análise SUCONT”. Os demais Demonstrativos das 
UG EXEC são visualizados apenas para acompanhamento e controle do Agente 
Diretor do ODS. 

 

Visão do Agente Diretor de ODS 
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 Observação: ao utilizar o filtro, é possível exibir os Demonstrativos do 
ODS e ocultar os demais Demonstrativos das UG EXEC subordinadas: 

 

 

e) Analista Contábil da SUCONT 

 O sistema permite ao Analista Contábil da SUCONT a visualização dos 
Demonstrativos de todas as UG EXEC e dos ODS do COMAER, na situação em que 
se encontram, independentemente de terem sido tramitados pelos responsáveis. 

 A SUCONT arquivará os Demonstrativos considerados sem discrepâncias 
e restituirá às UG EXEC aqueles que necessitam ser ajustados pelos usuários 
responsáveis.  

 O Demonstrativo a ser ajustado deverá ser reencaminhado ao 
Subsecretário de Contabilidade no prazo máximo de três dias úteis após ter sido 
recebido pelo Agente Diretor da UG EXEC. 

 Observação: os Demonstrativos de ODS são enviados ao Subsecretário 
de Contabilidade para acompanhamento e controle do Órgão Central do Sistema de 
Contabilidade da Aeronáutica, não sendo objeto de devolução aos Agentes Diretores 
dos ODS. 

Visão do Analista Contábil SUCONT 
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3.2  FILTRAR DEMONSTRATIVOS 

 Na tela na qual são exibidos os Demonstrativos, é possível filtrar a lista de 
Demonstrativos. Para isso, basta clicar em “Filtro” que a opção será expandida: 

 

 Os filtros poderão ser combinados para exibir uma lista de 
Demonstrativos, de acordo com os critérios selecionados. Para tanto, basta escolher 
Propriedade, Operador e Valor: 

                       

a) Propriedade: informação para filtro; 

b) Operador: parâmetro do filtro; e 

c) Valor: valor relativo ao parâmetro. 

 Além disso, é possível negar a condição do filtro. Por exemplo, se o 
operador selecionado for “igual” e o Usuário selecionar a opção “negar”, o Aplicativo 
fará a consulta como “não igual”, ou seja, exibirá todos os Demonstrativos diferentes 
do valor informado. 

 Para aplicar o filtro, use a tecla “tab” do teclado. O filtro será aplicado e o 
novo filtro será exibido para que se possa adicionar outra condição: 

 

  



14 

 

 E assim sucessivamente: 

 

 No exemplo anterior, o aplicativo irá exibir na lista todos os 
Demonstrativos do ODS/UG COMGAR/120006, cujo responsável é o Gestor de 
Finanças. 

 Para limpar todos os filtros aplicados, basta clicar em  e os 
filtros serão apagados, fazendo com que a lista volte a exibir todas as mensagens. 
Para retirar apenas um dos filtros, deverá ser clicado na lixeira da coluna “Excluir” 

: 

 

 Observação: os filtros se aplicam a qualquer listagem e incluem, também, 
as Restrições Contábeis, na aba Conformidade Contábil. 
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3.3 VISUALIZAR DEMONSTRATIVO 

 Ao selecionar um Demonstrativo na lista e clicar em “Visualizar” na barra 
de opções, é possível ao Usuário visualizá-lo na tela: 

 

 Um Demonstrativo pode ter várias pastas, por isso é necessário clicar, 
também, na pasta desejada para se visualizar os dados: 

 

 

 O Demonstrativo é exibido e as seguintes opções são disponibilizadas: 

a) Sair: sai do Demonstrativo e retorna para a tela com a lista de 
Demonstrativos; 

b) Gerar PDF: gera PDF com o Demonstrativo visualizado, desde que o 
Usuário responsável já tenha salvo o Demonstrativo pelo menos uma 
vez; 
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c) Salvar: desabilitado para a Visualização; 

d) Salvar e Enviar: desabilitado para a Visualização; e 

e) Enviar: desabilitado para Visualização. 

3.4 PREENCHER DEMONSTRATIVO 

 Ao clicar em um Demonstrativo presente na lista e clicar, também, em 
“Preencher” (botão habilitado apenas para usuários responsáveis pelos respectivos 
Demonstrativos), o Usuário verá o Demonstrativo a ser preenchido: 

 

 Os demonstrativos, cujo preenchimento, na íntegra, é efetuado de forma 
automática com extração dos dados no SIAFI, não necessitam de preenchimento 
manual pelo Usuário. No entanto, devem ser conferidos pelos Usuários responsáveis 
antes de efetuarem o trâmite dos Demonstrativos. 

 As Notas Explicativas dos Demonstrativos, que as possui, deverão ser 
obrigatoriamente preenchidas pelo Usuário responsável com as justificativas 
pertinentes, quando a regra de fechamento não for atendida. O trâmite do 
Demonstrativo só será possível após o preenchimento da Nota Explicativa.  

 Não havendo anuência do ACI da UG EXEC frente às justificativas 
apresentadas pelo Usuário responsável na Nota Explicativa, este Agente deverá 
devolver o Demonstrativo ao Usuário responsável para as alterações necessárias. 

 O Agente Diretor da UG EXEC, o ACI da UG EXEC e o Subsecretário de 
Contabilidade poderão não concordar com justificativas constantes de Notas 
Explicativas e devolver os respectivos Demonstrativos para as alterações 
necessárias, conforme discriminado: 

a) o Subsecretário de Contabilidade somente devolve Demonstrativos 
para o Agente Diretor das UG EXEC; 

b) o Agente Diretor da UG EXEC somente devolve Demonstrativos para 
o ACI da UG EXEC; e 
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c) o ACI da UG EXEC somente devolve Demonstrativos para Usuários 
responsáveis da UG EXEC. 

 Observação: o Agente Diretor de ODS somente devolve Demonstrativos 
para o ACI de ODS, que devolve para os demais Usuários do ODS. 

 Os Demonstrativos possuem regras próprias, as quais serão exibidas no 
corpo do formulário, como no exemplo abaixo: 

 

 

 Observação: quando do preenchimento de Notas Explicativas, o Usuário 
responsável deverá definir uma série sequenciada e numerada, com algarismos 
arábicos, para as justificativas.  

 As opções em “Preencher Demonstrativo” são: 

a) Sair: sai do Demonstrativo e retorna para a tela com a lista de 
demonstrativos; 

b) Gerar PDF: gera o PDF com o Demonstrativo visualizado, desde que 
o Usuário responsável o salve pelo menos uma vez; 

c) Salvar: salva o Demonstrativo para ser encaminhado para a próxima 
etapa; 

d) Salvar e Enviar: salva o Demonstrativo e abre a página para 
encaminhá-lo à próxima etapa; e 

e) Enviar: abre a página para encaminhar o Demonstrativo à próxima 
etapa. 

Observação: ao tentar “Salvar e Enviar”, o Aplicativo Eletrônico de 
Contas fará uma verificação em seu Demonstrativo. Se por acaso alguma das regras 
averiguadas não estiver sendo respeitada, o sistema irá solicitar que você preencha a 
Nota Explicativa correspondente: 
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 Na hipótese de não atendimento da regra de fechamento, o Aplicativo 
não permitirá o trâmite do Demonstrativo até que a Nota Explicativa seja preenchida. 

 As regras de fechamento estão presentes no corpo do Demonstrativo, 
na cor vermelha, para que o Usuário entenda os motivos pelos quais houve o 
impedimento do trâmite. 

3.5 TRAMITAR DEMONSTRATIVO 

 Todo Demonstrativo possui um responsável pelo preenchimento, mesmo 
na hipótese de preenchimento automático, com conferência dos dados oriundos do 
SIAFI. 

a)  Responsáveis pelo preenchimento/envio 

 Após o preenchimento pelo Usuário responsável da UG EXEC (Gestor de 
Finanças, de Licitações, de Imóveis etc.), o Demonstrativo deve ser enviado para 
conferência do ACI da UG EXEC: 
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 Após envio, o Demonstrativo não poderá ser mais editado pelo Usuário 
responsável e passará da situação “Aguardando Preenchimento” para a 
“Aguardando Conferência”: 

 

b) Agente de Controle Interno da UG EXEC 

 O ACI da UG EXEC após envio por parte do responsável deverá 
“Visualizar o Demonstrativo”, conferi-lo e acionar a opção “Enviar”.  

 Para o ACI da UG EXEC, a tela exibida terá duas possibilidades: 

a)  na primeira opção, o ACI da UG EXEC envia o Demonstrativo para 
“Aguardando Aprovação”. Se a opção marcada for essa, o 
Demonstrativo sai da situação “Aguardando Conferência” e vai para a 
de “Aguardando Aprovação”. Caberá ao Agente Diretor da UG EXEC 
a ação de, após aprovar, encaminhar o Demonstrativo para a “Análise 
da SUCONT” a ser efetuada na SUCONT/SEFA; e 

b)  na segunda opção, o ACI da UG EXEC devolve o Demonstrativo para 
o Usuário responsável da UG EXEC para que sejam revisadas as 
informações prestadas. Assim, o Demonstrativo retornará à situação 
“Aguardando Preenchimento”, para que o Usuário responsável 
reedite as informações e reencaminhe o Demonstrativo. 
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c) Agente Diretor 

 Após conferência do ACI da UG EXEC, o Agente Diretor da UG EXEC 
deverá então “Visualizar o Demonstrativo”, conferi-lo e acionar a opção “Enviar”.  

 Para o Agente Diretor da UG EXEC, as opções são as seguintes: 

 

a)  na primeira opção, o Agente Diretor da UG EXEC envia o 
Demonstrativo para “Análise SUCONT”. Dessa forma, o 
Demonstrativo sai da situação “Aguardando Aprovação” para 
“Aguardando Análise SUCONT”, cabendo ao Analista Contábil da 
SUCONT a ação de, após aceito, arquivar o Demonstrativo como 
entregue; e  

b)  na segunda, o Agente Diretor da UG EXEC devolve o Demonstrativo 
para o ACI da UG EXEC para que ele revise as informações prestadas 
ou devolva para o Usuário responsável se julgar necessário. Assim, o 
Demonstrativo retornará para a situação “Aguardando Conferência” 
para que o ACI da UG EXEC decida se devolve ou não o 
Demonstrativo para o Usuário responsável.  
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d) Analista Contábil da SUCONT 

 Ao receber o Demonstrativo do Agente Diretor da UG EXEC, o Analista 
Contábil da SUCONT deverá então “Visualizar o Demonstrativo”, conferi-lo e 
acionar a opção “Enviar”. Aqui, também, há duas possibilidades, conforme imagem: 

 

a)  na primeira opção, o Analista Contábil da SUCONT arquiva o 
Demonstrativo entregue. Com isso, o Demonstrativo sai da situação 
“Aguardando Análise SUCONT” para “Entregue”, e o trâmite do 
Demonstrativo, no mês de referência, terá terminado; e 

b)  na segunda, o Analista Contábil da SUCONT poderá “Enviar para 
Análise de Devolução” o Demonstrativo. Nessa hipótese, a SUCONT 
decidirá se arquiva o Demonstrativo ou se o devolve para o Agente 
Diretor da UG EXEC que poderá devolver para o ACI da UG EXEC e 
assim sucessivamente. 

Visão do Subsecretário de Contabilidade 

 

 A tela exibida para o Subsecretário de Contabilidade, quando da 
decisão sobre o destino do Demonstrativo é a seguinte: 
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 Se o Demonstrativo for devolvido, retornará à situação “Aguardando 
Aprovação” e estará disponível para o Agente Diretor. 

 Em todos os passos do trâmite, o campo “Observações” pode ser 
preenchido para maiores esclarecimentos sobre o envio ou a devolução de 
Demonstrativos. 

 É sempre possível, também, ver o histórico do documento ao se clicar no 
botão “Histórico”. 

 

3.6 CONFORMIDADE CONTÁBIL 

 Serão verificadas as restrições de Conformidade Contábil referentes à UG 
EXEC na aba “Conformidade Contábil”. Somente os usuários de perfis de Agente de 
Controle Interno ou de Agente Diretor estão habilitados para visualizar as restrições 
da UG EXEC.  

 A aba “Conformidade Contábil” se encontra desabilitada para os demais 
perfis. 

3.6.1  Listar Restrições de Conformidade Contábil 

 Para verificar as restrições de Conformidade Contábil aplicadas à UG 
EXEC, os usuários de perfis de Agente de Controle Interno ou de Agente Diretor 
deverão clicar na aba “Conformidade Contábil”.  Após isso, serão exibidas todas as 
restrições de Conformidade Contábil da UG EXEC, conforme demonstrado: 
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 Determinadas funcionalidades da aba “Conformidade Contábil” serão 
acessadas de acordo com o Perfil do usuário, conforme discriminado:  

a) Visualizar: os perfis com acesso à aba Conformidade Contábil 
deverão, após a seleção do registro na lista, clicar em Visualizar 
para verificação do conteúdo do registro; 

b) Justificar: somente o usuário com Perfil de Agente de Controle 
Interno justifica uma restrição recebida pela UG EXEC; 

c) Novo: somente os Analistas da SUCONT inserem uma nova 
restrição à UG EXEC; e 

d) Trâmite: os perfis com acesso à aba Conformidade Contábil, após a 
seleção do registro na lista, podem clicar em “Trâmite”, para verificar 
o histórico da Restrição Contábil. 

3.6.2  Filtrar Restrições de Conformidade Contábil 

 Para filtrar restrições de Conformidade Contábil, deverão ser adotados os 
procedimentos semelhantes aos previstos no Subitem 3.2 deste Manual. 

3.6.3 Visualizar Restrição de Conformidade Contábil 

 Para visualizar uma restrição de Conformidade Contábil, o usuário com 
perfil habilitado deverá selecionar a restrição desejada na lista e clicar em “Visualizar” 
na barra de opções: 
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 Observação: uma restrição de Conformidade Contábil possui as pastas 
denominadas Estrutura Classificatória e Restrição Contábil. Para visualizar os dados 
dessas pastas, basta o Usuário clicar na pasta específica. A Estrutura Classificatória 
corresponde à classificação da restrição. Nela, há dados sobre o ODS, a UG, o Mês e 
o Ano da Restrição e o Código da Restrição no SIAFI. 

  

 A pasta Restrição Contábil possui o campo denominado “Nº DA 
MENSAGEM SEFA:”, que é preenchido somente pela SEFA. O campo 
“JUSTIFICATIVA” é destinado ao usuário com perfil de Agente de Controle Interno, 
para justificar os motivos ensejadores da aplicação da restrição. Após o ACI “Salvar e 
Enviar” a restrição com a justificativa plausível, o Agente Diretor a receberá, podendo 
encaminhá-la para os Analistas da SUCONT ou devolvê-la ao ACI para os ajuste 
necessários.  
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 Na tela de visualização de restrição de Conformidade Contábil, há as 
seguintes abas: 

a) Sair: sai da restrição e retorna para a tela com a lista de restrições;  

b) Gerar PDF: gera o PDF com a restrição visualizada; 

c) Salvar: encontra-se desabilitada para a Visualização; 

d) Salvar e Enviar: encontra-se desabilitada para a Visualização; 

e) Enviar: exibe as opções de trâmite para a restrição, bem como histórico 
do trâmite. 

3.6.4  Justificar Restrição de Conformidade Contábil 

 Após selecionar uma restrição na lista, o usuário com perfil de Agente de 
Controle Interno deverá clicar em “Justificar”. Após isso, o ACI verificará as 
informações sobre a restrição e terá acesso ao campo para justificá-la: 
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 Na tela para justificar as restrições, serão habilitadas as seguintes abas: 

a) Sair: sai da restrição e retorna para a tela com a lista de restrições;  

b) Gerar PDF: gera o PDF com a restrição visualizada; 

c) Salvar: salva a restrição para ser encaminhada para o Agente Diretor 
da UG EXEC; 

d) Salvar e Enviar: salva a restrição e abre a página para encaminhar a 
justificativa para o Agente Diretor da UG EXEC; e 

e) Enviar: abre a página para encaminhar a restrição para o Agente 
Diretor da UG EXEC. 

  Observação: para justificar a restrição, cabe ao Agente de Controle 
Interno da UG EXEC preencher a justificativa e clicar em “Salvar” ou “Salvar e 
Enviar”,  a fim de ser encaminhada a justificativa para aprovação do Agente Diretor, 
que poderá decidir em enviá-la para SEFA ou devolvê-la ao ACI para os ajustes 
necessários. 

3.6.5   Tramitar Restrição de Conformidade Contábil 

  O responsável para justificar uma restrição de Conformidade Contábil é 
o Agente de Controle Interno. Após a justificativa do Agente de Controle Interno, a 
restrição deverá ser encaminhada ao Agente Diretor para aprovação: 

 

Visão do ACI no Conformidade Contábil 

 



27 

 

  Após ser enviada a restrição pelo Agente de Controle Interno ao Agente 
Diretor, a restrição não poderá mais ser editada e passará da situação “Aguardando 
Justificativa” para a “Aguardando Aprovação”. 

 

  Para o Agente Diretor da UG EXEC, a tela exibida terá duas 
possibilidades: “Enviar para análise da SUCONT” ou “Devolver justificativa”. Na 
primeira opção, o Agente Diretor envia a justificativa para análise da SUCONT, o que 
altera a situação de “Aguardando Aprovação” para “Aguardando Análise 
SUCONT”, cabendo ao Analista da SUCONT, após análise, arquivar a justificativa 
como entregue ou encaminhá-la ao Subsecretário de Contabilidade para devolvê-la 
ao Agente Diretor. 

  Na segunda opção, o Agente Diretor devolve a restrição ao Agente de 
Controle Interno, para revisão de justificativa. Assim, a restrição passará da situação 
de “Aguardando Aprovação” para “Aguardando Justificativa”. 

Visão do Agente Diretor no Conformidade Contábil 

 

  Ao receber a restrição enviada pelo Agente Diretor, o Analista da 
SUCONT visualizará a justificativa. Após conferi-la, poderão ser adotados os seguinte 
procedimentos pelo Analista da SUCONT: “Arquivar a Justificativa” ou “Enviar para 
Análise de Devolução”. Na primeira opção, o Analista Contábil arquiva a justificativa 
e a restrição passa da situação “Aguardando Análise SUCONT” para “Entregue”. 
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  Na segunda, o Analista da SUCONT encaminha a justificativa ao 
Subsecretário de Contabilidade para análise de devolução. O Subsecretário de 
Contabilidade decidirá pelo arquivamento da restrição ou devolução ao Agente 
Diretor para adequação da justificativa. 

Visão do Analista SUCONT da Restrição de Conformidade Contábil 

 

 

3.7  ABA “MENSAGENS” DO APLICATIVO ELETRÔNICO DE CONTAS (AEC-
SEFA) 

  Na aba “Mensagens”, estarão disponíveis todos os avisos do Aplicativo 
acerca da devolução de Demonstrativos, bem como de restrições de Conformidade 
Contábil. Nessa aba, poderão ser recebidas e enviadas mensagens, via Aplicativo, de 
ou para outros Usuários, referentes ao CONTAS. 

  Opções disponíveis na aba “Mensagens”: 

a) Recebidas (pré-selecionada): mensagens enviadas pelo sistema 
de forma automática, em função de algum evento no Aplicativo ou 
por usuários cadastrados, de forma manual; 

b) Enviadas: mensagens enviadas pelo usuário do Aplicativo para 
outros usuários do sistema; e 

c) Excluídas: mensagens excluídas pelo usuário, que não aparecem 
mais nas abas anteriormente descritas. 

Observação: somente o Agente de Controle Interno e o Agente Diretor 
poderão ler mensagens relativas à restrição de Conformidade Contábil. 
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3.7.1   Mensagens recebidas 

  As mensagens recebidas no “CONTAS”, quer tenham sido enviadas por 
um Usuário ou pelo Aplicativo, de forma automática, estarão disponíveis nessa aba. O 
filtro inicial é sempre “somente não lidas”. Para ver todas as mensagens, é preciso 
desmarcar essa opção: 

 

  As mensagens exibidas na aba “Contas” possuem as seguintes 
informações: 

a)  Opção Selecionar: permite a seleção de uma ou mais mensagens 
para exclusão; 

b)  Identificação de Mensagem “Lida” e “Não Lida”: informa se a 
mensagem foi lida ou não;  

c)  Identificador da Mensagem: código da mensagem; 

d)  Origem Remetente: quando configurado, informa a origem do 
remetente; 

e)  Remetente: nome do usuário que enviou a mensagem ou, na 
hipótese de mensagem automática, “Mensagem do Sistema”; 

f)  Tipo de Destinatário: informa se a mensagem foi enviada para 
usuário(s) ou para um grupo de usuário específico; 

g)  Data de Envio; data em que a mensagem foi enviada; e 

h)  Assunto: assunto da mensagem. 

  Na lista de mensagens recebidas, enviadas ou excluídas é sempre 
exibida a barra de ferramentas a seguir: 
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  As opções disponíveis para que o Usuário possa atuar sobre a lista de 
mensagens ou sobre uma mensagem específica são: 

a) Remover Limite: por padrão, vem desmarcada e por isso são 
exibidas apenas cem mensagens por vez. Ao marcar a opção, retira-
se o limite, e o sistema exibirá todas as mensagens da aba 
correspondente; 

b) Visualizar: selecionada uma mensagem na lista, o botão “Visualizar” 
é habilitado. Ao clicar em “Visualizar”, será aberta a mensagem 
correspondente; 

c) Excluir: selecionada uma mensagem na lista, o botão “Excluir” é 
habilitado. Ao clicar em “Excluir”, será iniciado o processo de 
exclusão da mensagem correspondente; 

d) Nova: permite a criação e o envio de uma nova mensagem (Vide 
Enviar Mensagem). Esta opção somente está disponível para a aba 
“Mensagens Recebidas”; 

e) Somente não lidas: por padrão, vem marcada para que sejam 
exibidas somente as mensagens não lidas. Ao desmarcar a opção, 
serão listadas todas as mensagens lidas e não lidas; e 

f) Opção Selecionar: marca todas as mensagens para que sejam 
excluídas. 

3.7.2   Filtrar mensagens 

  Na tela em que as mensagens são exibidas, é possível filtrar a lista de 
mensagens: 

 

  Para filtrar as mensagens, o Usuário deverá clicar em “Filtro”. Com isso, 
a opção será expandida: 
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  Os filtros poderão ser combinados para exibir uma lista de mensagens 
de acordo com os critérios selecionados. Para tanto, basta escolher uma 
propriedade, um operador e um valor: 

a) Propriedade: a informação que se deseja filtrar; 

b) Operador: a forma de se filtrar; e 

c) Valor: informação que será usada como parâmetro para filtrar. 

 

 

  Observação: é possível “negar” a condição do filtro. Por exemplo, se o 
operador selecionado for “igual”, e o usuário selecionar a opção “negar”, o sistema 
efetuará a consulta como “não igual”, ou seja, exibirá todos as mensagens diferentes 
do valor informado. 

  Para aplicar o filtro, o usuário poderá utilizar a tecla “tab” do teclado. O 
filtro será aplicado, e um novo filtro será exibido, possibilitando a inclusão de uma 
nova condição se necessária: 

 

  E assim sucessivamente: 
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  Para limpar todos os filtros aplicados, o Usuário deverá clicar em 

 e os filtros serão apagados. Dessa forma, a lista exibirá todas as 
mensagens. 

  Para excluir apenas um dos filtros, o Usuário deverá clicar na lixeira da 

coluna “Excluir” . 

  Observação: a metodologia de filtros é aplicável para as Mensagens 
Recebidas, Enviadas e Excluídas. 

3.7.3   Visualizar mensagens 

  Para visualizar mensagem, o usuário deverá selecioná-la na “Lista” e 
clicar em “Visualizar” na barra de opções: 

 

  As seguintes informações serão observadas sobre a mensagem: 

a)  Data de Envio: data em que a mensagem foi enviada;  

b)  Remetente: nome do usuário que enviou a mensagem ou, na 
hipótese de mensagem automática, “Mensagem do Sistema”; 

c)  Tipo de Destinatário: mostra se a mensagem foi enviada para 
usuário(s) ou para um grupo de usuário específico; 

d)  Destinatário(s): destinatário(s) da mensagem;  

e)  Assunto: assunto da mensagem; 
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f)  Gerenciar Anexos: permite verificar a lista de anexos da mensagem, 
quando aplicável; 

g)  Baixar Anexos: permite baixar os arquivos anexos à mensagem, 
quando aplicável; e 

h)  Corpo da Mensagem: exibe a mensagem no componente padrão 
(edição desabilitada). 

  Observação: existem várias opções a partir da mensagem visualizada. 
O usuário poderá encaminhar a mensagem, respondê-la ao remetente, respondê-la 
ao remetente juntamente com todos os destinatários envolvidos, excluir a mensagem, 
imprimi-la ou sair da tela. 

3.7.4   Encaminhar mensagens 

  Ao encaminhar a mensagem, o Usuário terá acesso à tela semelhante à 
de criação de uma nova mensagem. O campo “Assunto” estará preenchido: 

 

  Após o preenchimento dos demais campos, o Usuário deverá clicar em 
Enviar, a fim de a mensagem ser encaminhada ao(s) destinatário(s). Na hipótese de 
desistência de envio da mensagem, clicar em “Cancelar”.  

3.7.5   Responder mensagens 

  Ao responder uma mensagem, o Usuário terá acesso à tela para criação 
de uma nova mensagem. Os campos “Destinatário” e “Assunto” estarão 
preenchidos automaticamente. 

  Após o preenchimento dos demais campos, o Usuário deverá clicar em 
“Enviar”, a fim de a mensagem ser enviada para o autor da mensagem. Na hipótese 
de desistência de envio da mensagem, clicar em “Cancelar”. 
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  Observação: procedimento semelhante deverá ser adotado para 
responder mensagens a todos. A diferença é que os campos “Destinatário”, 
“Assunto” e “Usuário” estarão preenchidos automaticamente. 

 

 3.7.6   Excluir mensagens 

  Ao Excluir mensagem, o sistema exigirá a confirmação da exclusão: 

 

  Se a opção for “Sim”, a mensagem será excluída e poderá ser 
visualizada na aba “Mensagens Excluídas”.  

  Observação: as mensagens enviadas e excluídas no AEC-SEFA 
estarão disponíveis nas abas “Mensagens Enviadas” e “Mensagens Excluídas”, 
respectivamente. Da mesma forma que as Mensagens Recebidas, é possível remover 
o limite da listagem, visualizar e excluir mensagens selecionadas. 

Tela de Mensagens Enviadas 

 

Tela de Mensagens Excluídas 
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3.7.7   Mensagens de alerta 

 

  O Usuário poderá receber “MENSAGENS DE ALERTA” em situações 
especiais ao acessar o Aplicativo Eletrônico de Contas -SEFA (AEC-SEFA): 

 

 

 

  As situações especiais previstas são: 

a)  para informar o Agente de Controle Interno e o Agente Diretor que foi 
aplicada Restrição Contábil à UG EXEC pela SEFA; 

b)  para informar a todos os Responsáveis específicos sobre a 
devolução de um Demonstrativo pelo Subsecretário de 
Contabilidade; e 

c)  para informar a um Gestor específico sobre a devolução de um 
Demonstrativo pelo Agente de Controle Interno, para nova análise. 

  O Aplicativo Eletrônico de Contas - SEFA (AEC-SEFA) envia, ainda, 
mensagens de alerta por e-mail para o início de tramitação, bem como para a 
iminência do término da tramitação dos Demonstrativos Sintéticos, conforme prazos 
previstos no Módulo 13 do MCA 172-3 (Digital). 

Início 

http://manual.sefa.intraer/libraries/ifile/pdf/modulo_13.pdf
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A elaboração dos Demonstrativos Contábeis, na forma eletrônica, não 
dispensa a inclusão em PAG dos suportes documentais necessários à 
comprovação dos fatos contábeis em Prestação de Contas pelos Gestores 
responsáveis, em consonância com o preconizado na Constituição Federal, no RADA 
e nos normativos dos Órgãos de Controle Interno e Externo. 

  

Início 
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