
 
 

 

 
 

 

CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

CNPJ: 09.427.503/0001-12 

 

Plano de Ação – Decreto nº 10.540/2020 

Siafic - Adequação do Sistema Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira e Controle 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 28 de abril de 2021 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Sumário 
Considerações ......................................................................................................................................... 4 

Objetivo ................................................................................................................................................... 4 

Justificativa .............................................................................................................................................. 4 

Dados do Ente ......................................................................................................................................... 5 

Dados do Fornecedor do SIAFIC .............................................................................................................. 5 

Ações tomadas ........................................................................................................................................ 5 

1 - Avaliar o Portal de Transparência .................................................................................................. 5 

2 - Avaliar a situação atual do Siafic, se mantém os padrões mínimos de qualidade conforme 

Decreto n.º 10.540/2020 .................................................................................................................... 6 

2.1 Do Registro Tempestivo ............................................................................................................ 6 

2.2 Diário, Razão e documentos gerados devem estar à disposição de usuários e órgãos de 

controle interno e externo. ............................................................................................................. 7 

2.3 Registros Contábeis efetuados de forma analítica. Registro dos atos e fatos contábeis com 

base em documento fidedigno suporte. ......................................................................................... 8 

2.4 Da Documentação ..................................................................................................................... 8 

2.5 Requisitos mínimos para os lançamentos contábeis. ............................................................... 8 

2.6 Requisitos mínimos na indicação de bens, direitos e obrigações. ............................................ 9 

2.7 Requisitos de segurança, preservação e disponibilidade dos documentos e dos registros 

contábeis. ........................................................................................................................................ 9 

2.8 Obrigatoriedade de observar e registrar por centro de custo. ............................................... 10 

2.9 Vedações, o que não pode ser feito ........................................................................................ 10 

2.10 Requisito de Inalterabilidade de documentos. ..................................................................... 11 

2.11 Cumprimento de prazos para a consolidação das contas. .................................................... 11 

2.12 Requisitos de Transparência e Técnicos................................................................................ 12 

2.13 Facilidade de compartilhamento e dados abertos. ............................................................... 12 

2.14 Observar os requisitos de tratamento de dados pessoais .................................................... 13 

2.15 Acesso aos dados detalhados da(s) unidade(s) gestora(s). ................................................... 13 

2.16 Integração com o Siconfi ....................................................................................................... 14 

2.17 Conter mecanismos que garantam a integridade da informação. ....................................... 15 

2.18 Identificação dos documentos que geraram os registros contábeis a identificação do 

sistema de origem. ........................................................................................................................ 15 

2.19 Atender a arquitetura do padrão de interoperabilidade e-PING. ......................................... 15 

2.20 Controle de acesso baseado na segregação de funções. ...................................................... 16 



 
 

 

 
 

2.21 Acesso ao sistema somente por usuários previamente cadastrados por meio de CPF ou 

Certificado Digital. ......................................................................................................................... 16 

2.22 Controle das operações realizadas pelos usuários. .............................................................. 17 

2.23 Criação de uma conexão segura, na hipótese abaixo. .......................................................... 17 

2.24 Mecanismo de proteção contra acesso direto à base de dados não autorizados. ............... 17 

2.25 Backups de segurança, preferencialmente, diário. ............................................................... 18 

3 Considerações Finais ...................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Considerações 
Considerando que o Decreto n.º 10.540/2020 dispõe sobre o padrão mínimo de 

qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 

Financeira e Controle. 

Considerando as exigências estabelecidas no Decreto nº 10.540/2020, visam 

regulamentar procedimentos dispostos na LC nº 101/2000 e LC nº 156/2016 (art. 27, 

alterando o art. 48 da LRF), bem como na Lei nº 12.527/2011. 

Considerando que os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto a 

partir de 1º de janeiro de 2023. 

Considerando que os entes federativos estabelecerão, no prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), contados da data de publicação do referido Decreto (05 de novembro de 2020 – 

04 de maio de 2021), plano de ação voltado para a adequação às disposições do 

Decreto no prazo estabelecido no caput, que será disponibilizado aos respectivos 

órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso 

público. 

Considerando que o Setor Contabil do Consórcio CIGA é composto por apenas um 

empregado público: a Contadora. 

Define-se por meio deste instrumento o Plano de Ação necessário de adequação às 

normas exigidas no Decreto n.º 10.540/2020, realizado pela Contadora do Consórcio 

CIGA e revisado pela Gerência Administrativa do CIGA. 

 

Objetivo 
Adequação do Siafic do Consórcio CIGA ao disposto na legislação em vigor. 

 

Justificativa 
O Plano de Ação se justifica para cumprir determinação expressa no Parágrafo Único, 

do art. 18, do Decreto n.º 10.540/2020, que estabelece um prazo de 180 dias para a 

sua elaboração, contados a partir do dia 05 de novembro de 2020, a ser encaminhado 

aos Controles Interno e Externo. 

 



 
 

 

 
 

 

Dados do Ente  
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA 

CNPJ: 09.427.503/0001-12 

Endereço: Rua General Liberato Bitencourt, 1885, Sala 102, Canto, Florianópolis/SC. 

Contadora: Grasiele Hoffmann - CRC: 036228/O-8 

Gerente Administrativa do CIGA: Morgana Arent Michels Bagini 

Dados do Fornecedor do SIAFIC 
Pública Informática Ltda. 

CNPJ: 95.836.771/0001-20 

Endereço: Rua Içara, 151, Itoupava Seca, Blumenau/SC 

Contrato 221/2020 

Ações tomadas 
1 – Avaliar o Portal de Transparência; 

2 – Avaliar a situação atual do Siafic acerca da manutenção dos padrões mínimos de 

qualidade conforme Decreto n.º 10.540/2020; 

3 – Elencar o que deve ser alterado e o prazo de realização. 

 

1 - Avaliar o Portal de Transparência 
 

A empresa Pública Informática é responsável por manter as informações em “tempo 

real” no Portal da Transparência, cujo acesso pode ser feito por meio do link 

http://service1.publica.inf.br/clientes/ciga/portaltransparencia/.  

Após realizada as averiguações, destacou-se os itens a seguir que não cumprem o 

disposto na Lei n.º 12.527, de 18 de Novembro de 2011 e que deverão ser verificadas 

com a empresa fornecedora do sistema para serem corrigidas até dezembro de 2022. 

São divulgados os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução 

da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados 

referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 

prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado? Não há listagem das compras diretas e a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


 
 

 

 
 

listagem dos processos licitatórios de Dispensa, Inexigibilidade e Pregão não está em 

ordem cronológica. 

É divulgada relação de agentes públicos vinculados a contrato de terceirização? Não 

está divulgado os dados dos agentes terceirizados. 

É divulgada relação dos procedimentos licitatórios (inclusive dos casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação), contendo o número dos respectivos processos e a 

identificação do exercício financeiro? É necessário fazer a divulgação das dispensas e 

inexigibilidades de licitação com os respectivos números dos processos eletrônicos e 

documentos. 

É divulgada relação dos procedimentos licitatórios (inclusive dos casos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação), contendo a identificação da previsão orçamentária e a 

descrição específica e detalhada do órgão, unidade e rubrica? Não há na listagem de 

processos licitatórios a previsão orçamentária. 

É disponibilizada cópia integral e digitalizada dos procedimentos licitatórios? Não 

está disponível. 

É disponibilizado mecanismo que permita a gravação de relatórios em diversos 

formatos eletrônicos, tais como planilhas e textos? Não. 

 

2 - Avaliar a situação atual do Siafic, se mantém os padrões mínimos de 
qualidade conforme Decreto n.º 10.540/2020 
 

2.1 Do Registro Tempestivo 
 

Art. 4º, Dec. nº 10.540/2020. O Siafic processará e centralizará o 

registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o 

patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação 

aplicável.  

§ 1º O registro representará integralmente o fato ocorrido, 

observada a tempestividade necessária para que a informação 

contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado:  

I - conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas 

dobradas. 

II - em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de 

unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional 



 
 

 

 
 

diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva 

moeda funcional. 

 

O SIAFIC atual atende aos requisitos de partidas dobradas e de idioma e moeda 

corrente nacionais. A fim de que a tempestividade necessária seja realizada, ou seja, 

registro dos fatos no momento correto, há alguns quesitos que devam ser alinhados 

com setores do CIGA: 

1- Lançamento das receitas contratuais, reconhecimento e arrecadação, devem ser 

feitas no momento ocorrido. Para tanto, será necessária a verificação do sistema 

de contratos para que haja a integração diária com o sistema contábil. O prazo 

para tal integração é até dezembro de 2021, contemplando as 

integrações/alterações necessárias no sistema. 

2- Baixa de bens de almoxarifado. Será necessária a baixa diária dos itens pelo 

setor administrativo, e não apenas no momento de inventários dos estoques, 

de forma que os saldos representem a realidade atual. 

3- Os lançamentos de pagamentos devem ser realizados no dia do fato ocorrido. 

Para tanto, será necessário alinhar com o setor financeiro o repasse, em tempo 

hábil, do relatório de pagamentos diário a fim de que o registro no Siafic seja 

no dia ocorrido. 

Estas e outras hipóteses de lançamentos em atraso deverão ser corrigidas até 

dezembro de 2021. 

 

2.2 Diário, Razão e documentos gerados devem estar à disposição de usuários e 
órgãos de controle interno e externo. 
 

Art. 4º (...) 

§ 3º O Diário, o Razão e os documentos gerados pelo Siafic ficarão 

à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e 

externo, no prazo estabelecido em legislação ou norma específica. 

 

Os livros Diário e Razão serão disponibilizados no site do CIGA, além de já estarem 

disponíveis ao Controle Interno, por meio de acesso ao sistema, e ao Controle Externo 

- Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) por meio do envio do e-Sfinge.  

Verificaremos com a Publica Informática da disponibilidade de inserir os relatórios no 

Portal de Transparência. 



 
 

 

 
 

O prazo para inserção no site oficial do CIGA e verificação com a fornecedora do 

sistema é até dezembro de 2021. 

 

2.3 Registros Contábeis efetuados de forma analítica. Registro dos atos e fatos 
contábeis com base em documento fidedigno suporte. 
 

Art. 4º (...) 

§ 4º Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e 

refletirão a transação com base em documentação de suporte que 

assegure o cumprimento da característica qualitativa da 

verificabilidade. 

 

Todo o registro no SIAFIC é feito com base em documentação fidedigna, formalizada, 

a partir de 2020, em meio digital, sendo que a documentação dos períodos anteriores 

estão arquivadas em ordem para permitir a fácil verificação. Os processos são 

formalizados e mantidos com todos os fatos ocorridos, registros, assinaturas e 

arquivamentos necessários. 

 

2.4 Da Documentação 
 

Art. 4º (...) 

§ 5º Os responsáveis pelos registros adotarão providências para a 

obtenção da documentação na forma e no prazo adequados para 

evitar omissões ou distorções. 

 

Toda documentação referente aos registros está adequada, sem omissões ou 

restrições. 

 

2.5 Requisitos mínimos para os lançamentos contábeis. 
 

Art. 4º (...) 

§ 6º O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes 

elementos:  



 
 

 

 
 

I - a data da ocorrência da transação;  

II - a conta debitada;  

III - a conta creditada;  

IV - o histórico da transação, com referência à documentação de 

suporte, de forma 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 lançamento contábil. 

 

O SIAFIC utilizado atualmente pelo CIGA permite o registro de todas estas informações. 

Todavia, alguns registos por serem efetuados automaticamente (integração com 

outros sistemas) podem estar sem o histórico da transação necessário. Para tanto, faz-

se necessário verificar, no prazo de até dezembro de 2021, como inserir histórico 

também dos registros resultantes de integração e/ou automáticos. 

 

2.6 Requisitos mínimos na indicação de bens, direitos e obrigações. 
 

Art. 4º (...) 

§ 7º O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá 

possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita 

caracterização e identificação. 

 

Todos os bens estão identificados e caracterizados. Porém, os direitos estão 

registrados no valor sintético, assim como na integração há falta do histórico e não há 

possibilidade de importação dos dados do ente contratante (cliente). Por isso, faz-se 

necessário verificar com a empresa que disponibiliza o SIAFIC como realizar a 

integração das receitas de forma mais detalhada, no prazo de até dezembro de 2021. 

Quanto às obrigações, os registros já ocorrem por fornecedor. 

 

2.7 Requisitos de segurança, preservação e disponibilidade dos documentos e dos 
registros contábeis. 

 

Art. 4º (...) 



 
 

 

 
 

§ 8º O Siafic contemplará procedimentos que garantam a 

segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e 

dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. 

 

Faz-se necessário verificar com a empresa que disponibiliza o SIAFIC quais os 

procedimentos realizados que garantam a segurança, a preservação e a 

disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis do CIGA mantidos em sua 

base de dados. 

 

2.8 Obrigatoriedade de observar e registrar por centro de custo. 
 

Art. 4º (...) 

§ 9º O Siafic permitirá a acumulação dos registros por centros de 

custos. 

 

O SIAFIC utilizado pelo CIGA não permite o registro por Centro de Custos. Faz-se 

necessário verificar a inclusão de tal funcionalidade junto à empresa responsável 

(contratada pelo CIGA) no prazo de até dezembro de 2022. 

 

2.9 Vedações, o que não pode ser feito 
 

Art. 4º (...) 

§ 10. No processamento e na centralização de que trata o caput 

são vedados:  

I - o controle periódico de saldos das 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 prestação de contas; 

II - a geração de registro cuja data não corresponda à data do fato 

contábil ocorrido, ressalvado o disposto no art. 6º;  

III - a alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic 

que possam modificar a essência do fenômeno representado pela 

contabilidade ou das demonstrações contábeis; e  

IV - a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os 

lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil 



 
 

 

 
 

ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações 

sequenciais e outros registros de sistema. 

 

2.10 Requisito de Inalterabilidade de documentos. 
 

Art. 5º O Siafic conterá rotinas para a realização de correções ou 

de anulações por meio de novos registros, assegurada a 

inalterabilidade das informações originais incluídas após sua 

contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. 

 

O SIAFIC utilizado pelo CIGA já permite correções e anulações por meio de novos 

registros, mantendo a integridade das informações originais incluídas. 

 

2.11 Cumprimento de prazos para a consolidação das contas. 
 

Art. 6º Para fins do cumprimento dos prazos estabelecidos em lei 

com vistas à divulgação das demonstrações contábeis, ao envio 

das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais de 

que trata o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, 

de 2000, e à divulgação dos relatórios de que tratam o § 3º do art. 

165 da Constituição e o § 2º do art. 55 da referida Lei 

Complementar, o Siafic ficará disponível até:  

I - o vigésimo quinto dia do mês, para os registros necessários à 

elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente 

anterior;  

II - trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão 

orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente 

anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e 

cancelamento de restos a pagar; e  

III - último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários 

à elaboração das demonstrações contábeis do exercício 

imediatamente anterior e para as informações com periodicidade 

anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

§ 1º O Siafic deverá impedir registros contábeis após o balancete 

encerrado nas datas previstas no caput. 

 



 
 

 

 
 

Faz-se necessário verificar se o SIAFIC utilizado pelo CIGA impede a realização de 

lançamentos após estas datas definidas no Decreto.  

 

2.12 Requisitos de Transparência e Técnicos  
 

 

Art. 7º O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações 

sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico 

que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no 

inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, 

disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo. 

§ 1º As informações de que trata o caput deverão ser 

disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observada 

a abertura mínima estabelecida neste Decreto. 

 

Art. 2º Para fins deste Decreto, entende-se por:  

(...)  

IX – disponibilização de informações em tempo real - a 

disponibilização das informações 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; (Grifo 

nosso) 

 

O SIAFIC utilizado pelo CIGA atende ao disposto acima, sendo disponibilizados no 

portal de Transparência, em meio digital, os registros efetuados até o dia anterior.  

 

2.13 Facilidade de compartilhamento e dados abertos. 
 

Art. 7º (...)  

§ 3º A disponibilização em meio eletrônico de acesso público 

deverá:  

I - 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. (Dec. nº 10.540/2020) 

II - observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações 

para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo federal, de 

forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo 

de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG); 

 

O SIAFIC utilizado pelo CIGA atende ao disposto acima, sendo disponibilizado no Portal 

de Transparência acesso aos dados abertos. 

 

2.14 Observar os requisitos de tratamento de dados pessoais 
 

Art. 7 (...)  

§ 3º A disponibilização em meio eletrônico de acesso público 

deverá:  

(...)  

III - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais 

estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

 

Faz-se necessário verificar o atendimento às normas da Lei n° 13.709 até dezembro de 

2021. 

 

2.15 Acesso aos dados detalhados da(s) unidade(s) gestora(s). 
 

Art. 8 O Siafic deverá permitir, diretamente ou por intermédio de 

integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização 

em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no 

mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados 

pelas unidades gestoras ou executoras:  

I - quanto à despesa:  

a) os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;  

b) o número do correspondente processo que instruir a execução 

orçamentária da despesa, quando for o caso;  

c) a classificação orçamentária, com a especificação da unidade 

orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, 

do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o 

gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas 



 
 

 

 
 

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

de 2000;  

d) os dados e as informações referentes aos desembolsos 

independentes da execução orçamentária;  

e) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu 

respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de 

operações independentes da execução orçamentária, exceto na 

hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios 

previdenciários;  

f) a relação dos convênios realizados, com o número do processo 

correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do 

convenente, o objeto e o valor;  

g) o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou 

inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo 

processo; e  

h) a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; 

e  

II - quanto à receita, os dados e valores relativos:  

a) à previsão na lei orçamentária anual;  

b) ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, 

de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, 

de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da 

legislação, quando for o caso;  

c) à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários;  

d) ao recolhimento; e  

e) à classificação orçamentária, com a especificação da natureza 

da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de 

consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da 

Lei Complementar nº 101, de 2000.  

Parágrafo único. Ato do órgão central de contabilidade da União 

poderá estabelecer outras informações a serem geradas e 

disponibilizadas na forma do caput, sem prejuízo de 

determinações dos tribunais de contas. 

 

2.16 Integração com o Siconfi 
 

Art. 9 (...) são requisitos tecnológicos do padrão mínimo de 

qualidade do Siafic:  

I - permitir o armazenamento, a integração, a importação e a 

exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o 



 
 

 

 
 

sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da 

União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

 

O sistema SIAFIC utilizado pelo CIGA já permite a integração com o Siconfi. 

 

2.17 Conter mecanismos que garantam a integridade da informação. 
 

Art. 9 (...) são requisitos tecnológicos do padrão mínimo de 

qualidade do Siafic:  

II - ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, 

a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e 

exportada. 

 

2.18 Identificação dos documentos que geraram os registros contábeis a 
identificação do sistema de origem. 
 

Art. 9 (...) são requisitos tecnológicos do padrão mínimo de 

qualidade do Siafic:  

III - conter, no documento contábil que gerou o registro, a 

identificação do sistema e do seu desenvolvedor. 

 

Faz-se necessário solicitar a correção para a empresa fornecedora do SIAFIC, no prazo 

de até dezembro de 2021. 

 

2.19 Atender a arquitetura do padrão de interoperabilidade e-PING. 
 

Art. 10. O Siafic atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos 

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que 

define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações 

técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de 

informação e comunicação no Governo federal, e estabelece as 

condições de interação entre os Poderes e esferas de Governo e 

com a sociedade em geral. 

 



 
 

 

 
 

2.20 Controle de acesso baseado na segregação de funções. 
 

Art. 11. O Siafic 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 ou executora tenha 

acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de 

acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. 

 

O sistema SIAFIC utilizado pelo CIGA permite o acesso por tipo de função, basta 

cadastrar o grupo e estabelecer os acessos permitidos. 

 

2.21 Acesso ao sistema somente por usuários previamente cadastrados por meio 
de CPF ou Certificado Digital. 
 

Art 11(...)  

§ 1º O acesso ao Siafic 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 código de identificação 

próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos 

sem a identificação por CPF.  

§ 2º São requisitos para o cadastramento de usuário no Siafic:  

I - autorização expressa da chefia imediata ou de servidor 

hierarquicamente superior; e  

II - assinatura do termo de responsabilidade pelo uso adequado do 

Siafic.  

§ 3º O Siafic adotará um dos seguintes mecanismos de 

autenticação de usuários:  

I ‐ código CPF e senha; ou  

II ‐ certificado digital com código CPF.  

§ 4º Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I 

do § 3º, o Siafic deverá manter controle das senhas e da concessão 

e da revogação de acesso.  

§ 5º Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação 

de cada usuário deverão ser mantidos em boa guarda e 

conservação em arquivo eletrônico centralizado, que permita a 

consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros 

usuários. 



 
 

 

 
 

Verificar com a fornecedora do SIAFIC se a autenticação dos usuários atendem às 

exigências deste artigo, para que a correção ocorra no prazo de até dezembro de 2021. 

 

2.22 Controle das operações realizadas pelos usuários. 
 

Art. 12. O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração 

de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e 

conterá, no mínimo:  

I ‐ o código CPF do usuário;  

II ‐ a operação realizada; e  

III ‐ a data e a hora da operação. 

 

Faz-se necessário verificar a inclusão do CPF no registro, no prazo de até dezembro de 

2021. 

 

2.23 Criação de uma conexão segura, na hipótese abaixo. 
 

Art. 13. Na hipótese de ser disponibilizada a realização de 

operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no 

Siafic por meio da internet, deverá ser garantida autenticidade 

através de conexão segura. 

 

2.24 Mecanismo de proteção contra acesso direto à base de dados não 
autorizados. 
 

Art. 14. A base de dados do Siafic deverá ter mecanismos de 

proteção contra acesso direto não autorizado.  

§ 1º O acesso direto à base de dados será restrito aos 

administradores responsáveis pela manutenção do Siafic, 

identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no 

próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda 

e conservação e será condicionado à assinatura de termo de 

responsabilidade armazenado eletronicamente.  

§ 2º Na hipótese de acesso de que trata o § 1º, fica vedada a 

manipulação da base de dados e o Siafic registrará cada operação 

realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs). 



 
 

 

 
 

§ 3º Fica vedado aos administradores de que trata o § 1º, que 

ficarão sujeitos à responsabilização individual, na forma da lei:  

I ‐ divulgar informações armazenadas na base de dados do Siafic 

com finalidade diversa do cumprimento dos requisitos previstos 

neste Decreto; e  

II ‐ alterar dados, exceto para sanar incorreções decorrentes de 

erros ou de mal funcionamento do sistema, mediante expressa 

autorização do órgão responsável pelo gerenciamento do Siafic. 

 

2.25 Backups de segurança, preferencialmente, diário. 
 

Art. 15. Deverá ser realizada cópia de segurança da base de dados 

do Siafic que permita a sua recuperação em caso de incidente ou 

de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo 

de outros procedimentos de segurança da informação. 

Faz-se necessário verificar a periodicidade dos backups junto à empresa fornecedora 

do SIAFIC ao CIGA, de forma que sejam, preferencialmente, com periodicidade diária. 

 

3 Considerações Finais 
 

Este Plano de Ação foi realizado pela Contadora do CIGA com supervisão da Gerente 

Administrativa do CIGA. 

O Plano de Ação teve como base a verificação da norma e o que pode ser ajustado, 

corrigido no sistema em uso do CIGA, que no caso é um software de gestão pública 

desenvolvido e fornecido pela empresa Pública Informática Ltda. As alterações para 

melhoria conforme exigido no decreto estão com prazos estabelecidos até dezembro 

de 2021 e dezembro de 2022. 

Além das correções no software, há alguns ajustes que poderão ser feitos pelo registro 

contábil, no momento da inserção dos dados no sistema. 

Após detalhadas as alterações e previstos os prazos para adequação ao exigido no 

Decreto, passa-se para o diálogo entre a empresa fornecedora do SIAFIC e o pessoal 

interno do CIGA que possa auxiliar nas correções. 

O SIAFIC, conforme previsto no §1º do art. 1º do Decreto nº 10.540/2020, deve ser 

mantido e gerenciado pelo poder executivo. No caso do Consórcio, por ele ser uma 

autarquia que integra diversos municípios (mais de 300), é correto afirmar sua 



 
 

 

 
 

autonomia em relação aos poderes legislativo e executivo dos entes consorciados, não 

tendo assim como utilizar o mesmo SIAFIC dos demais entes. 

As demais exigências não descritas no presente Plano de Ação serão, ao longo do 

período de adaptação, revistas e corrigidas. 

Esse Plano de Ação poderá e será revisado ao longo do período de adaptação. 

 

Grasiele Hoffmann 

Contadora do CIGA 

 

 

Morgana Arent Michels Bagini 

Gerente Administrativa do CIGA 
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