
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO DECRETO

10.540/2020

OBJETIVO:

O objetivo do presente Plano de Ação é demonstrar e dar publicidade às ações que o

município fará para cumprir em sua integridade o Decreto 10.540 de 04 de novembro de

2020, o qual dispõe sobre os padrões mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado

de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle denominado SIAFIC.

DEFINIÇÕES:

O SIAFIC é o sistema que o município utiliza para registrar suas informações contábeis,

execução orçamentária, financeira e patrimonial, que no caso de Araranguá - SC é o

SISTEMA SAPO - Sistema de Administração Pública Orçamentária, desenvolvido pela

empresa BETHA SISTEMAS. Este sistema deve ser integrado com todas as outras áreas

do município e único para o ente, ficando o poder executivo responsável por gerenciar de

acordo com os parágrafos 3º e 6º do art. 1º do decreto 10.540/2020.

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, entende-se como SIAFIC mantido e gerenciado pelo

poder Executivo a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela

manutenção e atualização do SIAFIC e pela definição de regras contábeis e das políticas

de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente

federativo, com ou sem rateio de despesas.

§ 6º O SIAFIC será único para cada ente federativo e permitirá a integração com outros

sistemas estruturantes, conforme o disposto nos incisos I e II do caput do art. 2º, vedada a

existência de mais de um SIAFIC no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a

comunicação, entre si, por intermedio da transmissão de dados.

Segue mais algumas deficições especificadaas no decreto em seu  artigo 2º:

Sistema Único - Sistema informatizado cuja base de dados é compartilhada entre os seus

usuários, observadas as normas e procedimentos de acesso, e que permite, a consulta e a

extração de dados e de informações de maneira centralizada, nos termos do disposto no §

6º do art. 48 da Lei Complementar nº 101 de 2000;



Sistema Integrado - Sistema informatizado que permite a integração ou a comunicação,

sem intervenção humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as

informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial,

arrecadação, contratações públicas, dentre outras;

Base de Dados - Conjunto ou repositório de dados inter-relacionados, organizados de

forma a permitir a recuperação da informação de maneira centralizada, que podem ser

armazenados e acessados local ou remotamente;

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;

Meio eletrônico de amplo acesso público - Sistemas, painéis de visualização de dados e

sítios eletrônicos que não exijam cadastramento de usuário ou utilização de senha para

acesso, ou seja o Portal da Transparência;

Usuário - A pessoa física que, após o cadastramento e a habilitação de acesso no SIAFIC,

poderá inserir e consultar documentos, é responsável pela qualidade e veracidade dos

dados introduzidos; e é identificado por seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF ou por certificado digital;

Administrador do SIAFIC - O 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;

Sistema Estruturante - Sistema com suporte de tecnologia da informação fundamental e

imprescindível para o planejamento, a coordenação, a execução, a descentralização, a

delegação de competência, o controle ou a auditoria das ações do Estado, além de outras

atividades auxiliares, comum a dois ou mais orgãos da administração pública e que

necessite de coordenação central;

Moeda Funcional -  A moeda do ambiente econômico principal em que a entidade opera;

Moeda Estrangeira - A moeda diferente da moeda funcional da entidade.



O quê? Prazo

Constituir comissão especial de avaliação do Decreto

Nº 10.540/2020 (Siafic). 12/2021

Analisar a aderência do atual sistema utilizado no

Município frente ao Decreto Nº 10.540/2020. 03/2022

Elaborar questionário com os itens a serem atendidos

pelo sistema utilizado no município. 03/2022

Requisitar à atual empresa fornecedora de software o

compromisso com o atendimento às exigências nos

prazos constantes no Decreto 10.540/2020.
03/2022

Araranguá, 30 de abril de 2021.
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Cesar Antonio Cesa

PREFEITO MUNICIPAL

___________________________________________
Volnei Roniel Bianchin da Silva
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