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DECRETO No í38/202í
2910412021

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Verê,
para atender o padrâo mÍnimo de qualidade do Sistema
Único e lntegrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle - SlAFlC, nos
termos do parágrafo único, do art. 18o, do Decreto
Federaln 10.540, de 05 de Novembro de2020.

O Prefeito do Município de Verê, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e GONSIDERANDO a determinação contida no
art. 18, do Decreto Federal no 10.54012020.

DECRETA:

Art. 1o. Fica estabelecido para o Município de Verê, o Plano de Adequação, constante
do Anexo Único, que é parte integrante do presente Decreto, com a finalidade a ajustar
o Sistema Único e lntegrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle - SlAFlC, ao Padrão Mínimo de Qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal
no 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Art. 20. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e
gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com
ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal,
e demais Órgãos da Administração Direta e lndireta, incluindo Autarquias, Fundações,
Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1". É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes
permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§ 2o. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a
administraçáo orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a

evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o
caput deste artigo.

Art. 30. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente
a partir de 1o de Janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal no 10.54012020.

Art. 40. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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ANExo útrlco
DECRETO N9 138

2el04l2o2t

pr.AJuo oe eoequeçÃo

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e lntegrado de Execução

Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SlAFlC, em conformidade com o Decreto
Federal nP 70.540 l2O2O.

ITEM AÇÔES
DATA
tNícto

(MÊS/ANO)

DATA CONCLUSÂO
(MÊs/ANO)

1.

Permitir a emissão do Diário, Razão e
Balancete Contábil, individuais ou

consolidados, gerados em
conformidade com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público - PCASP.

05t2021 0712021

2.

Permitir a emissão das
demonstrações contábeis e dos

relatórios e demonstrativos fiscais,
orçamentários, patrimoniais, e

financeiros de acordo com o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público.

05t2021 1212021

3.

lmplementar as operações
intragovernamentais, com vistas à

evitar as duplicidades na apuração de
limites e na consolidação das contas

públicas.

0112022 12t2022

4.

Possibilitar que a base de dados do
SIAFIC seja compartilhada entre os

seus usuários, observadas as normas
e os procedimentos de acesso,

permitindo a alualizaçáo, a consulta e
a extração de dados e de informações

de maneira centralizada.

05t2021 12t2022
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5.

Permitir a integração ou a
comunicação, preferencialmente, com

sistemas estruturantes cujos dados
possam afetar as informações

orçamentárias, contábeis e fiscais, tais
como controle patrimonial,

arrecadação, contrataçôes públicas, e
folha de paqamento.

05t2021 1212022

6.

Disponibilizar as informações em
tempo real, até o primeiro dia útil
subsequente à data do registro

contábil no Siafic, sem prejuízo do
desempenho e da preservação das
rotinas de segurança operacional

necessários ao seu pleno
funcionamento.

05t2021 06t2021

7.

Permitir o controle do Patrimônio das
Entidades, controlando o conjunto de

bens e direitos das Unidades
Gestoras, tangÍveis ou intangíveis,

onerados ou não, adquiridos,
formados, produzidos, recebidos,
mantidos ou utilizados, conforme

definição das normas de contabilidade
aolicáveis.

05t2021 1212022

8.

Efetuar o cadastramento e a
habilitação de acesso no Siafic,

através do seu número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou por seu certificado digital, com a
finalidade de permitir a inclusão e
consulta de documentos, e pela

qualidade e veracidade dos dados
introduzidos.

01t2022 12t2022

L

Efetuar o cadastro do administrador
do Siafic, que será o agente

responsável por manter e operar o
Sistema, encarregado da instalação,

do suporte e da manutenção dos
servidores e dos bancos de dados.

01t2022 12t2022
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10.

Os procedimentos contábeis do Siafic
deverão observar as normas gerais de
consolidaçáo das contas públicas de

que trata o § 2o do art. 50 da Lei
Complementar no 101, de 2000,

relativas à contabilidade aplicada ao
setor público e à elaboração dos

relatórios e demonstrativos fiscais.

05t2021 1212022

11.

O Sistema processará e centralizará o
registro contábil dos atos e fatos que
afetem ou possam afetar o patrimônio
da entidade, sem prejuízo do disposto

na leqislacão aplicável.

05t2021 12t2022

12.

Controlar o registro contábil que
representará integralmente o fato

ocorrido, observada a tempestividade
necessária para que a informação
contábil gerada não perca a sua

utilidade, e será efetuado conforme o
mecanismo de debitos e créditos em

partidas dobradas; em idioma e
moeda corrente nacionais.

05t2021 1212022

13.

Possuir os registros contábeis de
forma analítica os quais deverão
refletir a transação com base em

documentação de suporte e assegure
o cumprimento da característica

qualitativa da verificabilidade, devendo
conter ainda, no mínimo, os seguintes

elementos: a data da ocorrência da
transação; a conta debitada; a conta
creditada; o histórico da transação,
com referência à documentação de
suporte, de forma descritiva ou por

meio de historico
padronizado; o valor da transação; e o

número de
controle dos registros eletrônicos que

integrem um
mesmo lancamento contábil.

05t2021 12t2022
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14.

Contemplará procedimentos que
garantam a segurança, a preservação
e a disponibilidade dos documentos e
dos registros contábeis mantidos em

sua base de dados.

01t2022 12t2022

15.

lmpedir o controle periódico de saldos
das contas contábeis sem

individualização do registro para cada
fato contábil ocorrido.

01t2022 12t2022

16.

lnibir a utilização de ferramentas de
sistema que refaçam os lançamentos
contábeis em momento posterior ao

fato contábil ocorrido.

01t2022 12t2022

17.

Manter rotinas parc a realização de
correções ou de anulações por meio
de novos registros, assegurando a

inalterabilidade das informações
originais incluídas após sua

contabilização, de forma a preservar o
reoistro historico dos atos.

05t2021 12t2022

18. Deverá impedir registros contábeis
após o balancete encerrado.

01t2022 12t2022

19.

Assegurará à sociedade o acesso às
informações sobre a execução

orçamentária e financeira, em meio
eletrônico que possibilite amplo

acesso público, nos termos das Leis
de Transparência Pública e Acesso à

lnformacão.

05t2021 06t2021

20.

Deverá aplicar soluções tecnológicas
que visem a simplificar processos e
procedimentos de atendimento ao

cidadão e propiciar melhores
condições para o compartilhamento
das informações por meio de dados

abertos, através de arquivos nos
formados CSV, PDF, e planilhas

eletrônicas.

05t2021 0612021
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21.

Deverá observar, preferencialmente, o
conjunto de recomendações para

acessibilidade dos sítios eletrônicos
das Entidades Municipais, de forma

padronizada e de fácil implementaçã0,
conforme o Modelo de Acessibilidade

em Governo Eletrônico (e-MAG)

01t2022 1212022

22.

Possuir mecanismos que garantam a
integridade, a confiabilidade, a

auditabilidade e a disponibilidade da
informacão reoistracla

01t2022 12t2022

23.
Deverá conter, no documento contábil
que gerou o registro, a identificação
do sistema e do seu desenvolvedor.

01t2022 12t2022

24.

Atenderá, preferencialmente, à
arquitetura dos Padrões de

I nteroperabilidade de Governo
Eletrônico - ePlNG, que define o
conjunto mínimo de premissas,

nnlítinac a aqncnifinanÃec fánninac. nrre

01t2022 12t2022

regulamentam a utilização da
tecnologia de informação e

comunicacão no Governo federal.

25.

Deverá ter mecanismos de controle de
acesso de usuários baseados, no

mínimo, na segregação das funções
de execução orçamentária e

financeira, de controle e de consulta, e
não será permitido que uma unidade
gestora tenha acesso aos dados de

outra.

0612021 1212022

26.

O acesso ao Sistema para registro e
consulta dos documentos apenas será

permitido após o cadastramento e a
habilitação de cada usuário, por meio

do número de inscrição no CPF ou por
certificado digital, com a geração de

codigo de identificação proprio e
intransferível, vedada a criação de

usuários genéricos sem a identificação
oor CPF.

01t2022 12t2022

27.
O Sistema deverá manter controle das

senhas e da concessão e da
revoqacão de acesso.

05t2021 1212022
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34.
Deverá permitir a acumulação dos

registros por centro de custos 0112022 12t2022
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l'eclelal n I0.5.10" de 05 dc Novembro dc 2020.

dcterrninaçào contida no art. 18. do Dcct'cto l'ecleral tt" 10.510/2020.

DIiCItE t)\:

Mínimo de Qualidade. estabelecido lrclo Dcclclo Feclclal nn 10.5.10. dc 05 cle novenrblo de 2020.

lndireta. incluindo Autarquias. Fundações. Fundos llspeciais. r'csguardada a aulouonria.

de dados.

Federal n' 10.540/2020.

Art. 4o. Ficarn revogadas as disposiçôes cnr contrltrio.

PlcÍêitula N4unicipal de Ver'ê. enr 29 de Abril de 202 l.

ÁDEMILSO ROSIN
PrcÍbikr Municilral

ANEXO [rXtCO
DFrCltE'r'o N" lJ{t
29t04t2021

PLÂNO DE ADEQTIAÇÂO

SIAFIC. enr couÍbrnridade cour o Dccrelo Federal no 10.54012020.

ITEM A( ÕES )ATA INICIO (NlES/ANO) ),\1,\ ( oNCLusAo (N'tEsiANo)

I )crtrltir a dnrissào clo Diário. Razào c llalancete Contábil. inclivicluais ou consolidados, gerado:

rn coolornriclade corr o Plano de ContÂs 
^plicrdo 

ao Scror l{blico I'CASI,

5/202 I 7t2o2t

2 )enrilir a enissão dâs denronstrações contábeis e dos relâtórios e demonstrâtivos fiscâis

>rçanrentários, patrinroniais, e financeiros de acordo con o Manual de Contabilidade Aplicadâ â(

ietor Público.

l5/202 I I 21202.1

mplenrenlar as operações intragor,ernamenlais, conr vistas à evrtar as duplicrdades na apuraçà(

le limites e na consolidaçào das corrtas pírblicas.

) I i2022 12i2022

Possibililar que a base de dados do SIAFIC sela conrpanilhada entre os seus usuários, observadas

$ nornrâs e os procedimentos de acesso, permilindo â aluâlizaçào. a consulla e a extraçào d€

Jados e de inlornraçôes de mmeira cenlralizada.

)5r202 I t2t2022

PennitiÍ Â integfaçào o! â conrunicaÇào. prefercncialnrente. conr sislenras eslruililnntes crUo(

dados Possrnr al'elar as infonrraçôes orçanrenlárias, conliibeis c tiscris, liis conrc conlrolt

patnnronial. arrecadaçào. contralações públicas, e lblha dc pagamcnto

)5i 202 I I 1i2022

Disponibilizâr âs infornrâções em teilrpo real. até o pnnteiro dia [ilil subscquente à dÂta dc

registro contábil no Siafrc, sem píeJuizo do desenrpenho e da preservação das rotinas d<

rgurança operacional rrecessários ao seu pleno funciotanlento.

)5i202 I 16,'202 I

7 Penrilir o controlc do Patrinrônio das EDlidâdes. conlrolando o conjunto de bers e direrlos das

Unidades Gesloras. langiveis ou rnlangiveis. oneraclos ou nÍio, adquiridos, l'oünados, produzidos

recebidos, nrantidos ou ulrllzÂdos. conibr nre definiçâo das ronrrs de contabilidade aplicil,eis

)5/202 1 t2i1.022
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8 [lelurí o crdastrnn]elto c r hrbililiçào de acesso rro Siâ1]c. atrii\,is do scu nirrrero de inscnça

no Cildis1Ío de Pessors Flsicâs - CI)f ou por seu ce.tificado digrtal. conr a frnalidadc de pcnrrtir

inclusào e consulta de docunrentos, e pela qualidacle e veracidacle dos drclos irtrcdrzidos

t2t)21 t2,)o)2

L Ef'etuar o cadasro do adnrinistrador do Siafic, que será o agente responsá\,el por nranler e operâ

o Sistena, erca[egado da instalaçâ0, do suporle e cla nranutençào dos servidores e dos bancos dr

dados.

tti1o22 t2,'2022

l0 Cs procedinrertos contábeis do Siafic deverâo obsenaÍ as nonnas gcrais de consoliclaçiio da

:ontas públicas dc quc lrala o .s 2" do al 50 da Lei (onrplenrentar n' l0l, de 1000. relativas r

:ontabilidade aplicada ao sctor priblico c à elat:oração dos relatór ios c dcnlonstr alivos llscais

05/202 r t2i)022

il O SistenrÂ processaÍa e cenlralizará o registro contáLlrl dos alos c fatos quc nfctcnr ou possrtr

af'ctar o palrinrônio da entidâde, serl pÍeiuiTo (lo disl)oslo râ lcgislaçào rl)llcâr'cl

05,,20: I I tit022

t2 Controlar o regislro contábil que ÍepresentâÍá integralnrente o lato ocotrido. obser\ada i

teDpestividade necessária para que a infonnaçâo co,ltábil gerada nâo perca â suâ ulilidade. e sei

:feluado conÍoÍnre o nlecarlisnlo de débilos e créditos enr partidas dobradas; enl idiorrra e moedr

roíÍente nacionâis

05,'202 I r I 2021

.l Possuir os rcgistros contábeis de loÍrna ânalitica os quais deveÍào refletir a (ratrsaÇão conl base cn

docunrentaçào de supone e assegure o cunrprinlento da caraclerislica qualilalivâ dl

verificabilidade, devendo conter ainda, no minino, os seguintes elenrcntos: â data da oco[êrci]

da lransação; a conta debitada; â conta creditadâ; o históÍico da transaçào. con Íeferência

docunrentaçâo de supoÍe. de fonnâ descritiva ou por ilreio de históÍico

padronizado: o valor dâ trâ[sâçâoi e o nún1ero de

controle dos íegistros eletrônicos que integrenr unr

nresnro lançanrerto contâbil.

t4. (ontenrplará procedinrentos que garantanr a scgurança, a proservaçào e a drsponibrLdade do

clocunrcntos e dos regislÍos coolábeis rnantidos rnr sua base de dados.

\12022 l] ]0ll

15 lDrpedir o coiltrcle periódico de saldos das conlas conlábeis senl individLralizaçào do regislro parl

cada lato contábil ocorrido

) r /2022 12i2022

ló. )t i2021 t2i2A22

posterior ao Íàto corrlábil ocorrido

l7 l\4anter rolinas para a reâlrzâçào de correções o! de anulaçôes por Dreio de novos rclistros

assegurando a rnalterabrliclade das inlornraçôes onginais incluidas após sua contabilizaçào, dt

for nra l preservar o registro histór ico dos alos.

)5/202 I I l':022

18. )everá inrpedir regrstros contábeis após o balancele encerrado lti202l t21202L

t9 Assegurará à sociedade o acesso às infornrâções sobre a execução orçâmentária e finmceira, en

neio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos lernros d6 Leis de Transparêncii

Pública e Acesso à lnformaçào.

15i202 I 0ó1202 I

20 Delerí aplrcâr soluçõcs lecnolóSicâs que !isetn a sinrplilicar processos e plocedrnrenlos dr l5,t0l I 06i202 I

nrero cle dados aborlos. atrx\'és (le iÍquilos Dos foilnr(los ( S\: PDF. r'plrnrlhas clctrónrces

2l Deverá observa( prefeÍencialnlente, o conjunto de reconrendações para acessibilidade dos sitio

eletrônicos das Entidades Munrcipâis. de fonra padronizada e dc fácil inrplenrentação, confornr

o Modelo de Acessibilidâde enr Govemo Elerônico (e-MAG)

0t t2022 t2t2022

22 Possuir ürecanisnros que gaÍantâm a integridade, a conÍiabilidade. a auditabilidade e

disponibilidade da inÍbnnaÇào registrada.

0li20ll 1212022

2l DeveÍá conter, no documento conlábil que gerou o registro, a identificaçào do sislentâ e do ser

desenvolvedor

012022 t2il02l

t.l Alenderá. pÍefeÍenciâlnrente, à arquitetrra dos Padrôes de Interoperabilidade de Govenr

Eletrônico - ePING, que define o conjunlo nriuimo de prernissas, poliiicas e especiffcaçõe

técnicas que regulanlentanr a utiliaçào da lecnologia de infornlação e conluicação Do Govenr

federal.

0ti2022 I 1,202 2

25 Deverá leÍ nrecânlsDros de controle de rcesso de usuirios baseados, ro rrininro. nâ segregrÇa(

dâs iutrÇões de execuçào orÇanrentár;â e financeira. de controlc e (lc consult! e nâo seÍá peünilid(

que unla unidade gestora tenha âcesso aos dâdos de oulra.

l6i 202 I 12.12022

26 o âcesso ao Sistenâ pârâ regislÍo e consultâ dos documentos apenâs será peÍrritido âpós (

cÂdaslrânlento e a habllitaçao de cada usuárro. por n)eio do nirnrero de ioscriçào no CPF ou po

ceílfrcado digrtal. com â geraçào tle código dc identilicaçào próprio e rnlransferivel, vedatla i

cnaçào de usuários genericos senr a identiÍjcaçào por CPF.

)t 12022 t2t2022

27. ) Sistenra deverá rrantcr connolc dis scnhas e da concessào e da revogaçâo cle rcesso t5/202 I 1212022

28 J Íegistro das operações de inclusâo, exclusão ou alteraçào de dados efetuad6 pelos usuaflos seÍi

maxido no Sistema e conterá, no minimo: o cócligo CPF do usuário; a operaçâo reâlizâda; e i

:latâ e a horâ da operaçào.

)t 12022 12t2022

29 Na hipótese de ser disponibilizada a realizaçào de opemÇôes de inclusào, de exclusâo ou d,

alteraçào de dados no Sistenra por rneio da intenlel, deveÍâ ser gaÍarltida Âutenlicidade alravés d

conexào segura.

051202 I )7, llll i

30 A base de dâdos do Sislen)a deverá ter rnecanismos de proteçâo coiltrâ acesso diÍeto nàc

aulorizado.

0Ú2022 I lrl02l

ll Proibir a nranipulaçâo da base de dados. e o Sistenra registrrrii catir opcraçào rcrlrzada

histórico Scr.do pelo banco de dados, através de logs

)l/2022 I 2 l02l
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i2 Deverá perrnitir a realizaçào de cópia de segurança da lrase de dados tlo Sistenra que pennira a

recuperaçào enr caso de incidente ou de falha, preferencialrrente ccrr periodrcrdade drána, :

preluizo de outros procedin)entos de seguraDça da int'oD1râçào.

05 2(12 I i 1i202:

33 Deverá penuitir a conveÍsào de transações realiadâs em n)oeda estrangeira para noeda

à taxa de câmbro vigente na dâta do Balânço.

ct 12022 I ti 20:l

j-1 Dercrá prrnutir a acumulaçào dos regrstros por cenlro de cuslos 012022 I 2r2022
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