
 
 
DECRETO Nº. 27, de 28 de Abril de 2021. 
 
 
 
ESTABELECE O PLANO DE ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
AURORA/SC, PARA ATENDER O PADRÃO MÍNIMO DE 
QUALIDADE DO SIAFIC, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO ART. 18, DO DECRETO FEDERAL Nº. 10.540, DE 05 
DE NOVEMBRO DE 2020. 

 
ALEXSANDRO KOHL, Prefeito do Município de Aurora, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei e 
combinado com o Decreto Federal nº. 10.540 de 05 de novembro de 2020 que 
“Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC: 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Aurora, Estado de Santa 
Catarina, o Plano de Ação, constante do Anexo Único, que é parte integrante do 
presente Decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao 
padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº. 10.540, de 05 de 
novembro de 2020. 
 

Art. 2º. O SIAFIC que corresponde à solução de tecnologia da informação 
encarregada de registrar os atos e fatos relacionados com a administração 
orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público deverá ser a mesma para o Poder Legislativo 
e para o Poder Executivo, englobando os demais órgãos da Administração Direta e 
Indireta existentes. 
 

Art. 3º. A Comissão de Estudos para Elaboração do Plano de Ação poderá 
estabelecer os procedimentos que irão conduzir seus trabalhos. 
 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

 
Aurora/SC, em 28 de Abril de 2021. 
 
 
 

 
 

ALEXSANDRO KOHL 
PREFEITO MUNICIPAL  



 
ANEXO ÚNICO 

 DO DECRETO Nº. 027, DE 28 DE ABRIL DE 2021. 
 
 

PLANO DE AÇÃO Nº. 01/2021 
 
 

CONSIDERANDO, o Decreto Federal nº. 10.540 de 05 de novembro de 2020 
que “Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle”; 

 
CONSIDERANDO, que o sistema de informática atualmente responsável pelos 

registros contábeis foi contratado pelo Processo Administrativo nº. 24/2017, referente 
ao Pregão Presencial nº. 30/2017, atendendo o Poder Executivo Municipal; 
 

CONSIDERANDO, que o sistema de informática atualmente responsável pelos 
registros contábeis da Câmara de Vereadores foi contratado pelo Pregão Presencial 
nº. 1/2019. 

 

CONSIDERANDO, que o atual sistema atende a maioria dos requisitos 

mínimos do Decreto, tal como possuir a base de dados “compartilhada entre os seus 

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

atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira 

centralizada”;  

CONSIDERANDO, que o atual sistema não atende alguns dos requisitos 

mínimos do Decreto, tal como permitir acumulação de registros por centro de custos, 

bloqueio de registros a partir de datas cortes já estabelecidas em lei”;  

 
CONSIDERANDO, que o Decreto nº. 10.540/2020, estabelece que os 

requisitos deverão ser obrigatórios a partir de 01 de janeiro de 2023. 
 

A Comissão de Estudos para Elaboração do Plano de Ação nomeada pela 
Portaria nº. 03/2021, de 28 de Abril de 2021, para atender o padrão mínimo de 
qualidade do SIAFIC, juntamente com a Prefeito Municipal resolvem propor o 
seguinte PLANO DE AÇÃO: 

 
1º. Na prorrogação (Termo Aditivo) do Contrato 1/2019 da Câmara de 

Vereadores e no novo Contrato da Prefeitura, a Empresa Contratada deverá 
apresentar o cronograma para atendimento de todos os requisitos mínimos descritos 
no Decreto nº 10.540/2020. 

 
 

 



 

Diagnostico: Atualmente a empresa IPM é a que oferece os softwares da prefeitura, 

unidades gestoras e câmara municipal. Existe a necessidade de adaptação de alguns pontos 

já observados pela Comissão Especial e que serão elencados e informados ao setor de 

licitação para que o mesmo tome as devidas providencias quanto a futura adequação na 

renovação do contrato. 

 
2º. Caso a Empresa Contratada não apresente tal cronograma, deverá ser 

procedida nova licitação, a fim de selecionar uma solução de informática que atenda 
todas as necessidades do município e a legislação atual. 

 
3º. O Processo de adequação do SIAFIC contemplará o aprimoramento do 

cadastro e à habitação de usuário aos sistemas, obedecendo os seguintes requisitos: 
 

a) Autorização escrita pela chefia imediata;  
b) Termo de reponsabilidade pelo uso adequado do SIAFIC; 
c) Guarda dos documentos pertinentes a habilitação dos usuários. 
 

Diagnóstico: Atualmente não há estes procedimentos formais para liberar ao usuário 
o acesso aos sistemas, inclusive não há termo de comprometimento do 
usuário pelo uso correto dos sistemas. 

 
4º. Deve-se dar ciência desse PLANO DE AÇÃO a Contratada, ao Controle 

Interno e ao Controle Externo. 
 
 
Aurora/SC, em 28 de Abril de 2021. 
 
 
 

 
 

ALEXSANDRO KOHL 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

EDSON GARLINI 
Membro da Comissão 

 

BIANCA TRAPLE ROTERMEL 
Membro da Comissão 

MARIANA SERAFIM 
Membro da Comissão 

 
 

LUCIANO ANDRE TOME 
Membro da Comissão 

 

 

 
     
 


