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PREFEI?URA MI'NICI PÀI DE CÀMPO DO BRITO
ESTÀDO DE SERGIPE

GÀAINETE DO PREFEITO

D E C R ETO N9 L1.8 /2027

DE O4 DE MAIO DE 2021.

"Estabelece o Plano de Ação para
aten d er o padrão mínimo de qualidade
do Sistema Único e lntegrado de
Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle - SlAFlC, nos
termos do parágrafo único, do art. 18,
do Decreto Federa I nq 10.540, de 5 de
n ove m b ro de 2O2O." .

o pREFE|TO DO MUNTCíptO DE CAMpO DO BRTTO/SE, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere o artigo 45, inciso rV da
Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos legais vigentes;

DECRETA:

Art. 1s. Fica estabelecido o plano de Ação voltado para a adequação
às disposições do Decreto Federal ne LO.54O/2020, no que se refere a
observância do padrão mínimo de qualidade do sistema único e lntegrado de
Execução orçamentária, Administração Financeira e Controle - srAFlc,
conforme constante no Anexo único deste Decreto.

ParágraÍo único. O plano de Ação de que trata o caput foi elaborado
com base em diagnóstico que avaliou o atual nível de aderência da solução de
tecnologia atualmente utilizada pela administração para registrar os atos e
fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial
aos requisitos mínimos previstos no Decreto Federal na IO.54O/2O2O.

Art. 2s. O Grupo de Trabalho - GT referido no plano de Ação
constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de gerenciar e
acompanhar a evolução de todas as ações propostas, adotando medidas junto
às respectivas áreas de responsabilidade, com vistas ao atendimento dos
prazos estabelecidos para cada ação, cabendo ainda a este, propor, quando
necessário, alterações no referido plano, mediante inclusão de novas ações ou
alteração dos seus prazos de atendimento, desde que observada a data
prevista no art. 18, do Decreto Federal np lO.S4O/2O2O.
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Art. 39. O GT dê que trata o artigo anterior será nomeado por
Portaria do Prefeito Municipal devendo ser composto por representantes das
Secretarias de Administração, Finanças e do Poder Legislativo.

Parágrafo único. O GT, sempre que necessário, poderá convocar
representantes da empresa responsável pela solução de tecnologia utilizada
pelo Poder Executivo para registrar os atos e fatos relacionados com a

administração orçamentária, financeira e patrimonial e da empresa de
assessoria e consultoria contábil contratada pela administração, com o

objetivo de auxiliar na análise e no acompanhamento do Plano de Ação
estabelecido neste D ec reto.

Art. 4e, A contratação ou desenvolvimento do SIAFIC pelo Poder
Executivo, a qualquer tempo, deverá observar os requisitos previstos no
Decreto Federal ne 70.54O/2020.

Art.5e. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art.69. Revogam-se as disposições em contrário.

Cu mpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipalde Campo do Brito/SE, em 04 de maio
de 2021.

MARCELL M BEIRO SOUZA
Pre ito unicipal
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MUNICíPIO DE CAMPO DO BRITO

ANEXO UNICO

DE AÇÃO - DECRETO FEDER.AL N" í0.540/2020
ITEM ACOES A EXECUTAR RESPONSAVEL PRAZO

1

Promover a nomêação do GÍupo de Trabalho - GT que terá a
atribuição de gerênciar e acompanhar a evolução de todas as
aÇões propostas no presente plano.

Financeiro 26t05t2021

2
lncluir no Plano Plurianual - PPA (produtos, metas, recursos
Ílnânceiros) as açôes necessárias parâ viâbilizar a consecuçáo
deste Plano de Ação.

Finâncêiro 31t07t2021

Promover os ajustes necessários paÍa que o SIAFIC do ente
federativo seja utilizado por todos os Poderes e órgáos reÍeridos no
art. 20 da LC no 101/2000.

Financeiro 31t12t2021

4
Providenciar os âjustes necessários parâ que o Poder Executivo
seja o responsável pela contrataçâo ou desenvolvimento,
manutenção e atualizaçáo do SlAFlC.

Financeirô 31t12t2021

5

Promover os ajustes necessários para que o Poder Exêcutivo seja o
responsável pela definição das regras contábeis e politicas de
acesso e segurançâ da informação, a serem aplicadas aos Poderes
e aos órgâos deste Nlunicipio, resguardando a autonomia.

Contabilidade e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

6

Alinhar entendimentos com o Poder Leglslalivo e demais órgãos da
adminislração municipâl para que o SIAFIC seja único neste ente
federativo e permita a integraÇão com outros sistemas estruturantes
existenles.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

7
Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC permita a
conversão de transações realizadas em moeda estrangeiÍa para
moêda nacional à taxa de câmbio vigente na dâta do balanço.

Contâbilidade e FornecedoÍ do
soÍtware (SlAFlC)

31112t2021

8

Promover os ajustes necessários para que no SlAFlC, o registro
dos bens, dos direjtos e das obrigâções possibilitem a indicâÉo dos
elementos necessários à sua caracterização e identificaÇáo,
inclusive por meio de integração com outros sistemas estruturantes.

Contâbilidade e Fornecedor do
softwâre (SIAFIC)

31t12t2021

I

Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC vede a
utilização de ferramentas de sislema que reÍaçam os lançamentos
contábeis êm mômento posterior ao íalo contábil ocorrido, que
âjustem ou não as respectivas numeraçÕes sequenciais e outros
registros de sistema.

Fornecedor do software
(srAFrc) 31t12t2021

10

PÍomover os ajustes necessários para que a escrituraÇáo contábil
seja representada integralmente no fato ocorrido e ôbservando a
tempestividade necessária para que a infoÍmâçáo contábil gerada
não percá a sua utilidade, vêdândo â possibilidade de alteraÇão ou
exclusão de lançamentos contábeis já realizâdos.

Fornecedor do sôffware
(srAFrc) 31t12t2021

11

Promover os âjustes necessários para que o SIAFIC fique
disponível até o vigésimo quinto diã do mês para a inclusão de
registros necessários à elâborâção de balancetes relativos ao mês
imediatamenle anterior.

Contabilidade e Fornecedor do
software (SlAFlC)

1)

Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC Íique
disponivel alé trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão
orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente
ânterior, inclusive para a execução das rotinas de inscriÇão e
cancelamento de restos a paqâr.

Contabilidade e FornêcedoÍ do
software (SlAFlC)

31t12t2021

13

Promover os ajustês necessários para que o SIAFIC Íique
disponivel até o últamo dia do mês de fevereiro para outros ajustes
necessários à elaboraÇáo das demonstraçÕes contábeis do
exercicio imedialamente anlerior e para as informações com
periodicidâde anual a que se reÍerem o § 20 do art.48 e o art. 51 da
LC nô 101/2000.

Contabilidade e Fornecedor do
software (SlAFlC) 31t1212021

3

31t12t2021
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14

Promover os ajustês necessários para que a disponibilização êm
meio eletÍônico de acesso público observa os requisitos
estabelecidos na Lei Geral de ProteÇão de Dados Pessoâis (Lei no

13.709, de 14 de âgosto de 2018).

Financeiro e Fornecedor do
softwâre (SlAFlC)

15

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
inlermédio de integrâçáo côm outros sistemas estruturanles,
disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas
unidades gestorâs ou executoras dos dados reíerentes ao
empenho, à liquidação e ao pagamento.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
intermédio de integração com outros sistemâs estruturantes,
disponibilize as informações relativas aos alos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras do número do processo que
instruir a execuÇão orÇamentária dâ despesa, quando for o caso.

Financerro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

17

Promover os ajustes necessárjos para que o SlAFlC, diÍeto ou poÍ
intermédao de integraçáo com outros sistemas estruturântes
disponibilize as informaçôes relativas aos âtos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dâdôs referentes a
classificação orçâmentária, com a êspecifcaÉo da unidade
orçamentáraa, da funçáo, dâ subfunçâo, da natureza dâ despesa, do
programa e da açâo e da fonte dos rêcursos que Ílnanciou o gasto.

Financeiro e Fornecedor do
soÍtware (SlAFlC)

31t12t2021

18

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
inlermédio de integração côm oulros sistemas estruturanles
disponibaliza as informações rêlativas aos atos praticâdos pelas
unidadês gestoras ou executoÍas dos dados referentes aos
desembolsos independentes da execuÉo orÇamentária.

Financeiro e Fornecedor do
softwâre (SlAFlC) 31t12t2021

'19

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
intermédio de integraÉo com outros sistemas estruturantes
disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados ÍêÍerentes a pessoa
fisicã ou jurídacâ beneíciáriâ do pagamento, com seu respectivo
número de inscriçáo no CPF ou no Cadastro Nacionâl da pessoa
Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações
independentes dâ execuÉo orçamentária, exceto na hipótese de
Íolha de pagamenlo de pessoâl e de benefícios previdenciários.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

20

Promover os ajustes necessários para quê o SlAFlC, direto ou por
intermédio de integrâÉo com oulros sistemas estÍuturantes
disponibilize as inÍormações relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou execuloras dos dados referentes aos
convênios realizados, com o número do processo correspondenle,
o nome e identiÍicação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e
o valoÍ.

Financeiro e Fornecedor do
softwâre (SlAFlC) 31t12t2021

21

PÍomover os ajustes nêcessários parâ que o SlAFlC, direto ou por
intermedio de inlegraÉo com outros sislemas estruturantes
disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou execuloras, quanlo à despesa, dos dados
referentês ao procedimento licitâtóriô realizado, ou a sua dispensa
ou inexigibilidade, quando Íor o câso, com o número do respectivo
processo.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

22

Promover os ajustes necessários parâ que o SlAFlC, direto ou por
intermédio de inlegração com outros sistemas eslrulurantes
disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelâs
unidades gestoras ou executoras, quanlo à despesa, dos dados
referentes a descriçâo do bem ou do serviço adquirido, quando for o
caso.

Finânceiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

23

Promover os âjustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
intermedio de integrâção com outros sistemas estruturantes
disponibilizeas informações relativâs aos atos praticâdos pelâs
unidades gestoras ou executoras dos dâdos e valores relativos à
previsáo da receita na lei orçamentária anuâ1.

Finânceiro e Fornecedor do
soÍtware (SlAFlC)

31t12t2021

PLANO DE AçÃO - DECRETO FEDERAL No í0.54012020
RESPONSAVEL

31107 t2021

16

31t12t2021

31t12t2021
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24

Promover os ãjustes necessários para que o S|AFlC, direto ou por
intermédio de integraçáo com outros sistemas estruturantes
disponibilize as informações relativas aos alos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à
previsão da receita na lei orÇamentária anual.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31t12t2021

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
intermédio de integÍaçãô com outros sistemas estruturantes
disponibilize as informações relativas aos atos prâticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à
arrecadação, inclusive referentes â recursos enraordinários.

Financeiro e Fornecedor do
software (SlAFlC)

31/12t2021

26

Promover os ajusles necessários pâra que o S|AFlC, direto ou por
intermédio de integração com outros sistêmas eslruturantes
disponibilize as informaçôes relativas aos atos praticados pelas
unidâdes gestoras ou executoras dos dados ê valores referentes âo
recolhimento.

FinânceiÍo e Fornecedor do
software (SIAFIC)

31t',t2t2021

27

Promover os ajustes necessários para que o SlAFlC, direto ou por
inlermédio de integração com outros sistemas estrutuÍantes
disponibilize as infoÍmações relativas aos atos praticados pêlas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à
clâssificação orçamentária, com â especificação da natureza dâ
receila e da fonte de Íecursos.

Financeiro e Fôrnecedor do
softwâre (SlAFlC)

30to6t2021

28
Promover ôs ajustes necessários para que o SIAFIC mântenha
controlê da concessáo e da revogação das senhas de acesso ao
sistema.

Fornecedor do software
(srAFrc)

31t12t2021

Elaboraçáo do termo de responsabilidade para o uso adequado do
SlAFlC, com bse nas permissões dadas a cada usuário, levândo
em considerâçáo a segregaçáo de funções.

Financeiro 31t12t2021

Elaboração do Manual de UtilizaÇão do SIAFIC com o objetivo de
definir os procedimentos operâcionais e de sêgurança dâ
inÍormaçáo do sistema.

Financeiro 30t1112022
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