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DECRETON° 028/2021
Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal n 
10.540/2020 (Padrão minimo de qualidade do SIAFIC) e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, no uso de suas atribuições legais,

estabelecidas na Lei Orgánica do Municipio.

DECRETA

Art. 1° Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para a adequação às disposições 
do Decreto Federaln 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos minimos de qualidade

do Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC)

conforme constante no Anexo único deste Decreto.

Art. 2° A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no Anexo Unico 

deste Decreto terá a atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFlIC a ser contratado 

pela Administração Municipal deva obedecer, respeitando as disposições do Decreto Federal n° 

10.540/2020 e ser� composta por: 

01 (um) senvidor da Secretaria de Finanças; 

01 (um) membro da área de Tecnologia da Informaç�o do Municipio; 

01 (um) servidor da Secretaria de Administração;

V. 01 (um) servidor da Câmara Municipal de Vereadores.

V. 01 (um) servidor dos Instituto de Previdência Municipal de Ibimirim 

Parágrafo Primeiro: A Comissão Especial escolherá um presidente dentre seus 

membros e estabelecerá os procedimentos que regeräo seus trabalhos. 

Parágrafo Segundo: Os servidores designados para compor a Comissäo Especial 
referenciada no caput não poderão integrar a comissão de licitação, ou serem designados pregoeiros ou 

fiscal do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

Art. 3 A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do 
Edital de contatação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissäo Especial, além 

dos requisitos minimos definidos nos temos do Art. 2° deste Decreto.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

bimirim/PE, erot dp maio de 2021. 
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Estado de Pernambuco 

Prefeitura Muncipal de lbimirim 

PLANO DE AÇAO REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 

qUANDO POR QUE cOMO 
TIPO TEM AÇÃO ONDE QUEM 

INICIO 
Através de automação de 

lançamentos contábeis dos 

fatos
Através de automaç�o de 

Secretaria de Finanças e Garantir a integridade e 
Ambito Atestar que o SIAFIC É integrado ao Secretaria de tempestividaes das 04/05/2021 31/12/2022| Municipal sistema de RH Adminsitração movimentações de RH 

Evidênciar o estágio de 

ançamento da receita
públicangamentos 

contábeis dos 

fatos geradores 
Ambito Atestar que o SIAFIC é integrado a Secretaria de Finanças04/05/2021 31/12/2022 Municipal sistema de Tributario 

Através de automação de 
Garantir a integridadee

tempestividaes das 

Secretaria de Finanças e 
|lançamentos contábeis dos 

fatos 
Ambito Atestar que o SIAFICé integrado ao Secretaria de 

04/05/2021| 31/12/2022 Municipal sistema de Patrimonio Adminsitração movimentações de Patrimonio 

cOMO 
QUANDO QUEM POR QUE 

ONDE 
TPO TEM ACAC 

TNICIO 
Adotar os Padrões

Garantir que o SIAFIC evidencia, no estabelecidos no Decreto
Ambito Adequação de sistema

minimo, controle de convênios, Secretaria de Finanças04/05/2021 31/12/2022 Federal ng 10.540/2020, art. 

Municipal contratose instrumentos 1, 5 13, XI. 
Congeneres. Adotar Os Padroes

estabelecidos no Decreto Adequação de sistema Garantir que o SIAFIC evidencia, no Ambito 

04/05/2021 31/12/2022 
Secretaria de Finanças Federal ne 10.540/2020, art.

minimo, origem e destinação dos Municipal 

1,51,Xl
Adotar os Padrões

recursos legalmente vinculados. 

-

estabelecidos no Decreto Adequação de sistema 

segurar que o SIAFIC possUi rotinas 04/05/2021 31/12/2022 Secretaria de Finanças Federal ne 10.540/2020, art. 

Municipalbackup. 15 

Garantir que o SIAFIC permite

auditoria de dados para controlar 
Adotar os Padrões

Secretaria de Finanças e estabelecidos no Decreto 
Inserções, Exclusões ou Alterações 

efetuadas pelos Usuários com a 

identificaão do CPF, operação 

Ambito Adequação de sistema
Secretaria de 

04/05/2021 31/12/2022 Federal ng 10.540/2020, art. 
Municipal Administração LZ 

Realizada, Data e Hora com acesso 

restrito à usuarios permitidos Adotar os Padrões

Secretaria de Finanças e estabelecidos no Decreto
Garantir que o SIAFIC permitir o Ambito Adequaçao de sistema 

Secretaria de Federal n? 10.540/2020, art. 04/05/2021 2/2024Municipal armazenamento, integração, 
Administração 

importação e exportação de dados 

COMO POR QUE 
QUANDO ONDE QUEM 

AÇÃO 

Adotar os Padrões 
ASSegurar que a sociedade tenha 

Secretaria de FinançasS e stabelecidos no Decreto Adequação de sistema acesso às informações sobre a Portal o a 

execução orçamentária e financeira 04/05/2021 31/12/2022 
em meio eletrónico que possibilite 

amplo acesso público. 

Controle Interno Federal ne 10.540/2020, art. 
Transpar�ncia 

Atestar que as Informações são Adotar os Padrões Secretaria de Finanças, 
disponibilizadas em tempo real e estabelecidos no Decreto 

Portal da Secretaria de Adequação de sistema 

informagões ATE O PRIMEIRO DIA 
//202131/12/2022 

UTIL Subsequente à data do registro

pormenorizad as, DiSpOnibuitddo 04/05/2021 31/12/2022Transparência Administração e Controle Federal ng 10.540/ 2020, ar 
0 

2 
Interno

contábil.

Adotar os Padrões 

Assegurar que as informações estabelecidos no Decreto Adequação de sistema
Portal da 

31/12/2024Transparência 
disponibilizadas pelo SIAFIC 

04/05/2021 
Controle Interno Federal n? 10.540/2020, art. 

observam as questões de 

acessibilidade Adotar os Padrões

estabelecidos no Decreto Adequação de sistemaProcuradoria Geral do 
Portal da 

31/12/2024 Transparência 
Certificar que o SIAFIC observa a Lei 

04/05/2021 
Federal n? 10.540/2020, art. 

Municipio Geral de Proteçãode Dados (LGPD) 79 



Garantir que o SIAFIC permite a 
disponibilização em meio eletrônico 

de, NO MÍNIMO: a- DESPESA

I.execução 
1. Classificação orçamentária, com a 

especificação da unidade
orçamentária, da função, da 

subfunção, da natureza da despesa,
do programa e da açãoe da fonte dos 

recursos que financiou o gasto. 

II. desembolsos independentes da 

execução orçamentária 
IV. PF ou P) beneficiária do 

pagamento, com seu respectivo CPF 

ou CNP), EXCETO folha e beneficios 

previdenciários 
Secretaria de Finanças, Adotar os Padrões

V.convênio5 realizados, com o 
Portal da Secretaria de estabelecidos no Decreto Adequação de sistemanumero do processo correspondene04/05/2021 31/12/2022 o nome e identificação por CPF ou 

13 Transparência Administração e Controle Federal n? 10.540/2020, art. 

Interno 3 
NPI do comvenente, o objeto e o 

valor 

VI. licitação, ou a sua dispensa ou 

nexigibilidade, com o número do 

respectivo processo bem ou servigo
adquirido, quando for o caso 

b-RECEITA: 

.previsao na lOA 

11. lançamento, resguardado o sigilo 

fiscal 

. arrecadaçao, inclusive recursos

extraordinários 

IV. recolhimento 

V. classificação orçamentaria, com a 

especificação da natureza da receita

e da fonte de recursos

QUANDO QUEM POR QUE cOMO 
ONDE 

TPO TEM AÇÃO 
Adotar os Padröes

Assegurar que o o registro : 1. Fo 

feito conforme partidas dobradas 2. 
Ambito estabelecidos no Decreto Adequação de sistema

04/05/2021 31/12/2022 Secretaria de Finanças
Federal n? 10.540/2020, art. 

14 Municipal Foi feito em idioma e moeda corrente
39 

nacionais. 
ASsegurar que o SIAFIC gera os livros

razão, diários e demais 

demonstrativos contábeis em 

Consonancia as regras contidas no Adotar os Padrões

estabelecidos no DecretoManual de Contabilidade aplicado ao 

15 Setor Público (MCASP) e no Plano de 04/05/2021 

Contas Apiicado ao Setor Püblico

Ambito Secretaria de Finanças e Adequação de sistema

31/12/2022 Controle Interno Federal ne 10.540/2020, art. 

Municipa
19 

(PCASP), de forma individual e 

consolidada, e que ficam à disposição| 

dos usuários e dos órg�os de controle

interno e externo.

Adotar os Padrões

ASsegurar que os registros contabeis 
Ambito

estabelecidos no Decreto Adequação de sistema 
soo efetuados de forma analitica e 

04/05/202131/12/2022 Secretaria de Finanças Federal ng 10.540/2020, art. 
reflete a transação com base em Municipal 

49 
documentação de suporte.

Garantir que o registro contábil
conterá, NO MINIMO: I. data da 

transaçãol. conta debitada Il. conta

creditadalv. histórico da transação 
com referência à documentação de 

Adotar os Padrões

Ambito 
estabelecidos no Decreto Adequação de sistema

suporte, de forma descritiva ou por 04/05/2021| 31/12/2022| 

meio do uso de código de histórico 
17 ecretaria de Finança Federal n8 10.540/2020, art. 

Municipal 
49 

padronizadoV. valor da transaãoVi. 
numero de controle dos registros 

eletrónicos que integrem um mesmo 

lançamento contábil. 

coMa 

QUANDO 



Adotar os Padrões
Ambito estabelecidos no DecretoGarantir que até o dia 25 Para 

Secretaria de Finanças04/05/2021 31/12/2022 Adequação de sistema
18 

Municipal Federal ng 10.540/2020, art. fechar o balancete do m�s anterior. 
6 

Garantir que até o dia 30/01 Para 
Adotar os Padrões

registrar os atos de Gestão Ámbito estabelecidos no DecretoSecretarla de Finanças 31/12/2022 
Federal no 10 540/2020, art. Adequação de sistemaOrgamentária e Financeira do ano04/05/2021 

anterior (inclusve instrNdo e 

19 
Municipal 

5 cancelamento de Rest0s a Pagar 
Garantir qve ate o dia 28 ou 29/02 - Adotar os Padrôes 

Åmbito estabelecidos no DecretoSecretaria de Finanças
Adequacão de sistema

Para o fechamento dos Balangose04/05/2021 31/12/2022 
outras informaðes com 

20 
Municipa Federal n9 10.540/2020, art. 

69 periodicidade Anual
Adotar os Padröes 

Åmbito estabelecidos no Decreto
Certificar que o SAFC impede o 

Secretaria de Finanças
Adequação de sistemaMunicipa Federal n° 10.540/2020, art. 

2 gstros contsbeis após o balancete 04/05/2021 31/12/2022 

59 
encerrado 
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