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ESTADO DE SERGTPE
T"TTSTCÍPTO DE ITABATÁ'NIÀíHA

DECRETO I{" 09312021

DE 04 DE MAIO DE 2O2I

"Estabelece os atos adminisn'oth'os necessários

para o plano de adequação do mnnicípio de

Itaboianutho po'o aíendet' o paà'do mínino de

quatittacle do Sistena Únrco Integrado cle

Etecação Orçamenttnla, Ádministração

Firranceira e Controle - SLIFIC, nas termos do

porágt'afo único, do arÍ. 18, do Decreto Federal n"

20.510, de O5 de not'embro de 202O".

O PREFEITO DO MT NICÍPIO DE ITÂSAIANII\FHA, no uso das arribuiçôes legais. que

lhe confere a Lei Orgânica do Município. e:

Considerando a detenuinaçào contida no art. 18 do Decreto Federal no lO.54O,tfO2O:

RESOLVE:

Á.rt. l'- Fica estabelecido para o Municipio de ltabaianinha. o Plano de Adequaçào. constante do anexo

ünico. que é parte integrante da presente DECRETO. com a finaüdade de ajustar o Sistemá único e

Integrado de Execuçào Orçamentária. Administraçào Financeira e Controle - SIAFIC. ao padrâo

minimo de qualidade. estabelecido pelo Decreto Federal n lO. 54O. de O5 de novembro de 2Of,O.
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E POR AC CEHT

ESTADO DE SERGIPE
MITNICIPIO DE ITABAIANINHA

Art. 2'- O SI^FIC corresponde à soluçào de tecnologia da infonuaçào ruantida e gerenciada pelo Poder

Executivo. incluindo a responsabiüdade pela contralaçào. com ou seru rateio de despesas. utilizada pelos

poderes Executivo e Legislativo urunicipal. e demais órgào da Administraçào Direta e Indireta.

incluidos Autarquias. Fundaçôes. Fundos Especiais. resguardada a autonomia.

§ l' - É vedada a existência de ruais de um SIAFIC no ruunicipio, Dlesolo que estes prmitam a

comunicaçào eotre si. por intermédio de transmissâo de dados.

§2' - O STAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados corl a Administraçào

orçarue.ntária. Financeira e Patrimonial. além de controlar e permitir a evidenciaçào da contabilidade

aplicada ao selor público. dos órgâos de que trata o capul deste artigo.

^rt. 
3" -Este decreto entrará eru vigor na data de sua publicaçào. corn efeitos sorlrente a partir de l" de

janeiro de lol3. confonrre art. 18. do Decreto Federal n" lO.S4Orf,O2O.

Art. 4'- Ficanr revogadas as disposições eru contráÍio.

GABI§ETE D(} PRÉFEITO ilTUNTCIPAL Df, ITABATA!§INITÂ, ESTADO I'É SÉRGIPE, E}T

04 DE MATO DE 2O2I

D.-|NILO ..tll'ES
h'efeito
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Apresentação

Este Plano de Ação estabelece um rol de medidas a serem adotadas para a

adequaçâo das disposiçÕes do Decreto Federal no 10.540/2020, que trata sobre o padrão minimo

de qualidade do Sistema Unico e lntegrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira

e Controle.

Estará sendo disponibilizado aos orgãos de controle interno e externo, bem como

estará à disposição para download no portal da transparência do município e no diário oficial.

/



Conceíúos Básícos

O que é o S|AFíC- SísÍema Único e lntegrado de Execução Orçamentária'

Admi nistração Financeira e Controle?

É um Sistema Unico e lntegrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira

e Controle. o siafic é um software unico que deve ser utilizado pelos Poderes Executivo'

Legislativo e Judiciário (quando houver) e orgãos de cada ente' com base de dados

compartilhada e integrado aos sistemas estruturantes (gestão de pessoas, patrimÔnio, controle

etc )

O objetivo é que todos que utilizem os recursos publicos dentro de cada esfera da

Federação sigam as mesmas regras e falem a mesma língua na hora de registrar os atos e fatos

da administração orçamentária, financeira e patrimonial'

Trata-se, portanto de um novo padrão de qualidade do sistema único e integrado que

deve ser adotado pelos Municlpios brasileiros.

Está previsto no Decreto 10.54012020 e as prefeituras precisam divulgar o plano de

ação até 05 de maio de 2021. Segundo o Decreto, a transparência da gestão fiscal de todos os

Entes federativos em relação à adoção de Sistema Unico e lntegrado de Execução orçamentária,

Administração Financeira e Controle (Siafic) será assegurada pela observância do padrão minimo

de qualidade estabelecido tanto no Decreto como no drsposto no art. 48 da Lei Complementar

101/2000, sem prejuizo de outras disposiçoes previstas em lei ou em atos normativos aplicáveis

No capítulo que trata do padrão mínimo de qualidade, o Decreto 10.54012020 dispoe

sobre os requisitos dos procedimentos contábeis (seção l), os requisitos da transparência da

informação (seção ll) e os requisitos tecnológicos (seção lll). Esse último estabelece permissÕes

sobre o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o

formato, a periodicidade e o sistema determinados pelo órgão central de contabilidade da Unlão'

nos termos do disposto no parágraÍo2o do art.48 da Lei complementar 101/2000'

/I/tL_/



Ptano de Ação do síA Flc - ltabaianinha/sE

1. Planeiamento

Ação 1: Constituir Comissáo de Estudos e Avatiação do Padrão Mínimo

de Qualidade do SIAFIC

Objetivo: Alinhar açÕes e metas para um mesmo esforço, a partir de estudos

realizados sobre a realidade do atual sistema de execuçâo orçamentária. administração

financeira do municiPio.
Período de Execuçáo; Ate 29 de outubro de 2021

Órgão Responsáyel; secretaria Municipal de Frnanças.

Detalhamento da Ação: Realizar reuniÕes para estabelecer estratégias de estudos

e elaboraçao e publicaçâo de ato administrativo (portaria) que constituirá comissão, devendo

conter a pârtlcipação doá poderes envolvidos - executivo e legislativo.

Ação 2; Avaliar a situação atua! (aderência do sistema de contabilidade aos

padrões mínímos de qualidade do Decreto 10.540/2020).

Objetivo: Fazer diagnostico do atual sistema de contabilidade dos poderes

executivo e legislativo para realizar comparaçÕes e levantar demandas de adequaçÔes

necessárias aoJdispositivos do Decreto 10.54An024'
Período de Execuçáo; Ate 29 de outubro de 2021'

ô;;á; nàslons áíet: Mámbros da Comissáo de Estudos e Avaliação do Padrão

Mínimo de Qualidade do SlAFlC. i- -,-- -^ ^-,1Á
Detalhamento da Ação: Analisar o Decreto no 10.540t2020 e todos os critérios

técnicos estabelecidos para adequação'
Elaborar Diagnostico atráves de reuniÕes, consultas e análise dos soÍtwares'

rearizando comparaçÕes éntre as exijencias do padrão de quaridade estabelecido no decreto e

a realidade percebida na avaliação.

Ação3:ElaboraçãodeumFluxogramadeatividadesparaesúabeleceruma
rotina de trabatho que envolva todas as árãas de gerenciamento e operacionalização

co ntábil, ad mi n i strativa e fi n a ncei ra.

Obietivo: Elaborar fluxograma de atividades'

Período de Execugáo; Até 29 de outubro de 2021''d;;;; 
Responsávet; secretària tvtunicipal de Finanças e Comissâo de Estudos e

Avaliação Oo Pãdrao Minimo de Qualidade do SIAFIC'

Detalhamento da Ação: Realizar reuniÕes para estabelecer análise dos estudos

rearizados, discutir com as equipes as necessidades de ajustamento de procedimentos e

correçÕes de vícios administrativos que potencialmente irâo difícufiar a implantação dos padroes

de qualidade do sistema.

,,
Ação 4: Elaboração e publicação de uma lnstrução Normativa' i--

Objetivo: Alinhar procedimentos para estabeteóer detalhamento das etapas do

fluxograma.
Período de Execução; Ate 29 de outubro de 2021'
ô;;á; Responsável; Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de

Controle lnterno.



Detalhamento da Ação:
Realizar reuniÕes para análise das estratégias e dos estudos levantados;
Elaborar do ato administrativo (instrução normativa) contendo informaçÕes sobre os

procedimentos que atendam os requisitos contáveis, de transparência da informaçáo e
tecnologico, com dados estruturantes, prazos, vedaçÕes, dentre outros, que facilitem o fluxo de
trabalho e o cumprimento dos padrÕes de qualidade estabelecidos no Decreto no 10.540/2A20.

Publicar a lnstrução Normativa no diário oficial do município e deixar disponível no
portal da transparência.

Ação 5: Planejar, elaborar e realizar licitação para as aguisigóes de insumos,
seruíços elou equipamentos, dentre outros necessários a adequação e manutençáo do
SIAFIC e integrações com os principais sisÍemas esÍruúu rantes.

Obietivo: lmplantar o Srstema Unico de e lntegrado de Execuçâo Orçamentária
Administração Financeira e Controle de ltabaianinha

Periodo de Execugáo; Até 1o de janeiro de 2023 .

Orgão Responsáyeí; Secretaria Municipal de Finanças
Detalhamento da Ação;
Realizar processo de licitação no exercício de 2021 para locação de sistema unico

do poder Executivo e Legislativo no MunicÍpio de ltabaianinha, com banco de dados unico,
centralizado e compartilhado, para escrituração da Execução, Orçamentária, Financeira
Contábil, Patrimonial, Fiscal e Controle.

Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SlAFlC, com
base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.

Ação 6: lncluir no PPA, LDO e LOA (produÍos, metas, recursos financeiros/ as
açôes necessárias elaboração do projeto e consecução do sÍsúema.

Objetivo: Prever nos pnncipars instrumentos de planejamento da administraçáo
publica a instalação do SIAFIC de ltabaianinha.

Periodo de Execugão; Até 31 de dezembro de 2021.
Orgão Responsáyel; Secretaria Municipal de Finanças
Detalhamento da Ação: Elaborar processo de licitação no exercÍcio de 2021 para

locação de sistema unico do poder Executivo e Legislativo no Municipio de ltabaianinha, com
banco de dados único, centralizado e compartilhado, paru escrituração da Execuçâo,
Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial, Fiscal e Controle.

Dotar orçamentariamente através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Ler
Orçamentária Anual de 2022, as açÕes (projetos e atividades) com os gastos necessários a
implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.

2. Execução

n1unrc
deve nomear um agente responsável por manter e operar o ambiente computacional do sistema
encarregado da instalação, do suporte e da manutenção dos servidores e dos bancos de dados.

Período de Execução; Ate 31 de dezembro de 2021.
Órgão Responsáyeí; Secretaria Municipal de Finanças
Detalhamento da Ação: Publicar a portaria de nomeação do agente públrco

responsável pelo SlAFlC.

Ação 1: Nomear um administrador do SIAFIC .

Objetivo: Atender ao Decreto no 10.540/2020, no qual esfabe/ece que o Ípio

,': ,
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Ação 2: Avatiação dos reguisiúos contábeis - administração orçamentária,
financeira e patrimonial, controlar e permitir a evidenciação,

Objetivo: Realizar diagnostico da realidade atual do sistema do município referente

ao atendimento dos requisitos contábeis estabelecidos no decreto federal e promover a

adequação do que for necessário.
Período de Execugáo; Ate 31 de dezembro de 2021.
Orgão Responsável.' Secretaria M un icipal de F i nanças
Detathamento da Ação: Foi realizada uma avaliação que apresentou a seguinte

realidade do atual sistema do municí to:
Prazo para

Os registros contábeis são conÍorme o mecanismo de débitos e

crêditos em
Os registros contábeis sâo efetuados em idioma e moeda corrente naciona is

m uês e em rea
As transaçôes efetuadas enr moeda estrangeira sáo convertidas em moeda

Não 31t12t2021

o

nacional
exercicio
O livro diário, o livro razão e os documentos gerados pelo sislema contábil
(orçamentário, financeiro e patrimonial) encontram-se à disposiçao dos
US interno e externo,
Os registros contábeis sáo efetuados de analitica e refletem a transaÉo
com base em documentaçáo de suporte quê assegure o cumprimento da
característica da

pre que os responsáveis pelos registros adotam
providências para a obtençáo da documentação na forma e no prazo

ra
Os registros contábeis contêm, no minimo, da ocorrência da
transaçâo; (ii) a conta debitada; (iii) a conta creditada; (iv) o historico da
transação, com referência à documentação de suporte, de íorma descritiva ou
por meio do uso de código de histórico padronizado; (v) o valor da transação; e
(vi) o número de controle dos registros eletrÔnicos que integrem um mesmo
lan nto

registro dos bens, dos direitos e das obrigaçoes é feita a indicação dos Sim
elementos necessários à sua perfeita ca racterizacâo e identiÍicacão

(real) e ê aplicada a taxa de câmbro quando do encerramento do

-- -.{ -No sistema contábil (orçamentário, financeiro e patrimonial) sáo contemplados
procedimentos conlábeis que garantam a seguranÇa, a preservação e a

disponibilidade dos documentos e dos regtstros contábeis mantidos em sua

No sistema contábil (orçamentário, nanceiro e patrimonial) é permttida a
acu de custos

vedado o conlrole periódico de saldos contas contábeis sem
individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os
registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de

de contas
a geração de registro cuja data nâo corresponda à data do fato

Sim

o contábil o balancete encerrado

Ação 3: Avaliaçáo do sistema referente aos requisitos de Transparência da

lnformação.
Objetivo.. Realizar diagnostico da realidade atual do sistema do municipio referente

ao atendimento dos requisitos de Transparência da lnformação estabelecldos no decreto
federale promover a adequação do que for necessário.

Período de Execugáo; Até 31 de dezembro de 2021
Orgão Responsárer.'secretaria Municipal de Finanças ,,/
Delalhamento da Ação: Foi realizada uma avaliação que apresentou a següinte

realidade do atual sistema do municipio:

Situação Atual

Atende
Não

atende
Ern

parte

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

AçÕee
Reguisítos contábels

I

ISim



Situagão Atual

Em
Parte

Atende
Não

atende

A9ôeo
Regutsiúos do Transparêncla da lnformaçào.

Sim

SimAs informações sobre a execuçâo orçamentária, nanceira e patrimonial do
m

em meio eletrÔnico sobre a exe cução

a financeira e

éd em

assegurado acesso público a

real e

Sim
T assesurado acesso público amplo em meio eletrÔnico, no minimo, quanto ao

empenho, liquidação e pagamento da despesa orçamentária e quanto à

previsão, lanÉmento, arrecadaçáo e leçqlhimento da recei

psra

Ação 4: Avatiaçáo do sistema referente aos requisitos Tecnológicos e outros.

O'bjetivo: Realiiar diagnóstico da realidade atual do sistema do município referente

ao atendimento dos requieitos fecnológicos e outros estabelecidos no decreto federal e

promover a adequação do que for necessário.
Período de Execugáo; Até 31 de dezembro de 2021'
Orgão Responsáveí; Secretaria Municipal de Finanças

Detalhamento da Açáo: Foi realizada uma avaliação que apresentou a segulnte

realidade do atual sistema do munici lo
para

I

AçÕes
ReguisíÍos Teenológlcos e Outros RequislÍos

No a fi roe
sistema contábil (orçamentário, ftnanceiro e patrimonial) do municipio Possui

a auditabilidade e amecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade'
da e

Existe possibilidade de realizar cópia de seguranÇa da base de dados do

sistema contábil (orçamentário, financeiro e patrimonial) do municipio que

em caso ou de

O documento contábil que gerou o registro a identiÍicaçáo do sistema e

A estrutura do contábil , Íinanceiro e nial) do

municipio atende a arquitetura dos padrÔes de interoperabilidade de governo
- ePING

O sistema contábil (, e patrimonial) do municipio possui

mecanismos de conlrole de acesso de usuários baseados na segregaçâo das

fu de e financeira e de consu

O sistema contábil (orçamentário, nceiro e patrimonial) do municipio veda

ri

Sim

Srm

de acesso usuanos
O acesso para registro e consulta dos documentos do sistema contábil

(orçame ntário, Íinanceiro e patrimonial) do municipio som ente é permrtido aPos

cadastramento e habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição Sim

no CPF ou por certificado digital, com geração de codigo de identificação

intransÍerivel
Os documentos ao cadastramento e á habilitaçáo de cada usuário

que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados da outra, com

exceçâo de deterúinados niveis de acesso especificos definidos nas politicas

do sistema contábil (orçamentário, Íinanceiro e patrimonial) do municipio são

mantidos em boa guarda e conservação em arquivo eletrÔnico centralizado,

sendo permitida a consulta por Órgâos de controle interno e externo e por

outros
A base de dados do contábil financeiro e

do municÍpio possui mecanismos de proteçáo clntra aces§o direto não

Ação 5: Execução da lnstrução Normativa que estaberece proced.imentoe que

atendam os requisitos cóntábeis, de iransparência da informação e-.tecnologico,.ffll
dados estruturantes, prazos, vedações, dentre outros, que facilitem 9 Il-'I9^9:^fOap$ e

o cumprimento dos pádroes'ue quátioade estabelecidos no Decreto no 10.54012020 
\

Situação Atual

Em
parteAtende

Não
alende

Sim Ido munici

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim



Obietivo: Aarantir o cumprimento do Decreto no 10 540/2020 através da

implantação dâs medidas estaôe/ecldas na normativa e que direcionam as atividades das

equipesiécnicas e operacionais que excutam os requlsitos contábeis'

Perlodo de Execuçáo: Até 1o de janeiro de2023
Óigài arsponsáúel.' Secretaria Municipal de Finanças e demais departamentos

administrativo,iontábil e financeiro vinculados às unidades gestoras do município.

Detalhamento ia Ação: Realizar reunião paraãpresentar a instrução normativa às

equipes técnicas e oPeracionais.
Assessorar a. 

"qrip". 
durante a execuçáo do slAFlC,.lá devidamente adequado

aos padrÕes de qualidade.

3. Avaliação, monitoramento e implementação das

açÕes.
Ação 1: Elaborar um checktist para avaliação do cumprimento do Decrcto no

10.540/2020.
Obietivo: Realizar conferência de forma padronizada e objetiva para avaltar o

cumprimento dôs requisitos estabelecrdos no decreto'

Período de Execução: Até '1o de janeiro de 2023'órgáã-i""i"n"JJJ, 
S""r"turia Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de

Controle lnterno.
DetathamentodaAção:Fazerchecklistcombasenosdispositivosdodecreto'
Distribuir " 

oí"r'tí- iobre o preenchimento do checklist para as equipes

responsáveis pela operacionalização do sistema'

Ação 2: Aplicar questionário avaliatiu-o sobre a funcionalidade dos novos

padrões de qualidade ao Ji"tàài iàra anatisar a.e,ficiência e eficácia de sua execução

obietivo: R""l;;;;;í*tticà da realidade do sistema do município a partir da

implantação dos novos pãã,0ãt 
-0" qualidade' para analisar possiveis necessidades de

adeouacÕes e ou aPrimoramentos''""'""'--ã;; aã i.-i*e"uçao; A partir de ío de janeiro de 2023.Ó'rgáo 
Responsáv;'" SecÍetaria Municipal de Finanças

Ditalhamento da Ação: Aplicar o questionáÍio'

Promover reunião com as equipes que operacionalizam o slstema para discutir

necessidades de melhorias e ajustamentos'

Ação 3: Retatório Operacional emitido pê'o respons ável peto sisÍema do

municipio.
Obietivo: Analisar a realidade do sistema do municipio a partir da implant

novos padrÕes de qualidadero;.-;;."1ú;..nálises e constatar as possiveis necessi

adequaçóes e ou aPrimoramentos.' Período de Execuçáo: A partir de '1o de ianeiro de 2023.

ação dos
dade e

Órgão Responsáve,.' Responsável pelo sistema

Detathamento da Ação: Emissão anualmente

deve ser emitido pelo agente público nomeado para ser o

;;ú;" computácionaido sistema, encarregado da instal

de um Relatorio OPeracional que

responsável Por manter e operar o

ação do suporte e da rranutençao

dos servidores e dos bancos de dados



rEcrs LAçoEs P,AR A CONSULTA

Federal:

Lei Complementar 1 01/2000

Decreto no 10.540/2020

Municipal:

Decreto Municipal no 93/2021
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS cERAlS. Comunicado SIAFIC No 0212021
Disponível em: https://portalsicom 1.tce.mq.gov.br/comunicado/comunicado-siafic-n-02-2021/
Acesso: 04 de maio de 2021.

PEFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA, DECRETO NO 
,1720 DE 12 DE ABRIL DE 2

Disponivel em: www.divisanova.mq.qov.br. Acesso: 04 de maio de 2021


