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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL OE VERTENTE DO LÉRIO

Gabinete do Prefeito

DECRETO N" 11 DE 03 DE MAIO DE2O21,

Estabelece o Plano de Adequação do MunicÍpio de
Vertente do Lério, para atender o padrão mínimo de
qualidade do Sistema Unico e lntegrado de Execuçáo

Orçamentária, Administração Financeira e Controle -
SIAFlC, nos termos do parágrafo único, do art, 180, do

Decreto Federal no 10.540, de 5 de novembro de 2020.

0 Prefeito do MunicÍpio de Vertente do Lério, no uso de suas akibuiçóes legais, que lhe são

conÍeridas pela Lei Orgânica Municipal, e C0NSIDERAND0 a determinação contida no art. 18, do Decreto

Federal no 10.540120?0, DECRETA:

Art. 10. Fica estabelecido para o l/unicípio de Vertente do Lério o Plano de Adequaçáo, constante

do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de a.iustar o Sistema Único

e lntegrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle -SlAFlC, ao padrão mínimo

de qualidade, estabelecido pelo Decrelo Federal no 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art.2". 0 SIAFIC conesponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo

Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contrataçáo, com ou sem rateio de despesas, utilizada
pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e lndireta,

incluidos Autarquias, FundaçÕes, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 10. E vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração,

entre si, por intermédio de kansmissão de dados.

§ 2". 0 SIAFIC tem a Íinalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a adminiskação orçamentária,
financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, dos Orgãos de que trata o caput deste artigo.

Art.3o. Os Procedrmentos e desenvolvimento das açôes necessárias para a implementação do
Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Orgãos do Executivo e

Legislativo, no âmbito municipal:

Comissão Mista para Acompanhamento do Plano de Agão;

Secretaria Municipal de Finanças;

Controle lnterno;
Secretana Municipal de Administração;

Art.40. Será designada atravês de Portaria própria a Comissão Especial que terá a atribuição de
coordenação e execução das atividades necessárias, apresentando o cronograma de trabalho com prazos,

avaliçoes e indicação de açóes a serem realizadas, inclusive de ajustes no Anexo I desde Decreto,
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composta no minimo por 05 (cinco) membros, sendo pelos menos: Titular da área contábil, Secretaria de
Finanças e [,,lembros da Comtssão de Licitação;

Parágrafo único - A Comissão Especial indicará um presidente e um SecÍetário entre seus
membros, e estabelecerá os procedimentos necessários para os trabalhos.

Art. 50. Este Decreto entÍará em vigor na data de sua publicaçã0, com efeitos somente a partir de
10 de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal no 10.540/2020.

At.6o. Ficam revogadas as disposiçÕes em contrário.

Vertente do Lério/PE, 03 de maio de 2021,
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ESTADO DE PERNAMBUCO
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ANEXO I

ESTADO: PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

PLANO DE A O. REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 1O.54OI2O2O

30t07 t20211

Constituií comissão especial de avaliaÉo do Decrelo N" 10.5Á0/2020 (Siafc).1. (l de avaliaÉo do Decreto N" 10.540m20
(Siafic). Compor servidores de lodas as enlidades para âlinhâmento de providências.) Cheíe do Poder Executivo

2 lncluiÍ no PPA (produtos, rnetas, íecursos íinancei.os)as ações necesúrias elaboração do pÍojelo e consecuÉodo sislema 2010512021 30t08t2021 Cheíe do Poder Executivo

3
Elaborar, preÍeíencialmente, o modelo o projelo de implanlâçáo do SlAFlC, com bas€ mslayouts disponibiiizados pela STN

e TÍibunais de Contas.
20105t2021 06t08t2021

Comissâo Mista

4
ootar oÍçarnentariamente (LDO e LOA de 2022), as açoes (projelos e atividades)com osgastos necessáÍios a implantaÉo
do SIAFIC local, induindo as Íontes de recursos.

20t05t2a21 0610812021
Che,e do Poder Executivo

5
Planejar, eláora. e realizar licitação para as aquisiÉes de insuíros, servças e/ou equipamentos etc. , nec€ssaÍios ao pÍojelo
do SIAFIC e inteqracies com os DínciDais sistemas estíutuÍanles.

06t0812021 31103t2022
Comissão de LicilaÇão

06108120216 Atestarque o SIAFIC é inteqÍado a outros sistemas estÍuturantes tais como RH, Íributaíio, PaÍimônio, almoxariíado, elc 31t03t2022 Comissão Misla

7 Garantrrqu€ o SIAFIC é sistema únrco e a cuia base de dados é compartilhada entre os seus usuáÍios 0610812021 31t03t2022 Comissão Mista

06t08t2021 31t0312022I AteslaÍ que o SIAFIC permita a atralizaçâo, a consulla e a extração de dados e de informações de maneira centralizada Comissâo Mista

I Ateslar qle o SIAFIC é mantido e qerenciado pelo Podeí Executüo 06t08t2021 31t0312022 Cheíe do PodeÍ Executivo
0610812421 311031202210 AleslaÍ que o SlÂFlC ÍegislÍa os atos e íatos íelacionados com a administraçáo orç€menÉria, fnanceira e pairirnonial. Comissáo Mista
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11 GaÍantiÍ que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente 0610812421 31103t2022 Cheíe do PodeÍ Execulivo

06t08t2021 31t03t202212 GaÍantiÍ que o SIAFIC peÍmiür o aímazenamento, integÍação, importaçã,o e expoítação de dados; Comissáo Misla

13
Atestaí que o SAFIC contém mecanismos quegarantem a lntegriCade, a Confiabilidade, a Auditábilidade e a Disponibilidade
das lnformaÇoes.

31t03t2022
Comissâo Mista

14
Garantir que o SIAFIC permit€ a ldentiÍicação do Sistema e Desenvolvedor nos Docurnenlos Contábeis que deram origem

aos reqislros;
06t08t2021 31t0312022

Comissão l\ilisla

15

Garantir que o SAFrc conláTl contÍole de acesso dos usuáíos poÍ segregaÉo de funçoes, paÍa contÍole ou consulta e de

ac€sso aos dados das demais Unidádes Gestoíâs (cadâstÍos com CPF ou CeÍtificado Digitâl e codificaÉo pÍopria e
intransferivel)

06t08t2421 31103t2022

Comissáo Mista

16
Garanlií o acesso ao SIAFIC paía usuários cadaslrados seja dado poí autorização de superiores do administradordo SIAFIC
mêdiante assinaturâ de lermode responsabilidade e e que seja realizado login atravésde CPFe Senhaou Ceíificado oigital

06t48t2021 31t03n022
CoíÍrissão lt islá
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17
Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para c{nlrolar lnserç!€§, Exdusôes ou Allerações efetuadas pelos

Usuários com a identificâção do CPF, operaÇao Realizada. Data e Hora clm acesso restrito à usuários permitidos Comissão Mista
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18

GaÍantrÍ que o SIAFIC evidencia, NO MINIMO - L os bens, os direilos, as obrigaçoes, as receitas e as despesas

orçimenlárias ou patrimoniais - ll. a execuÉo das receilas e despesas orçamentáÍias, bem como suas allera@s - lll. a

situação patrimonial e sua variação - lV. â apuração dos custos - V. coniÍole de convênios, confatos e instrumenlos

congêneíes - Vl. oiário, Razâo e Balanceles (individuais e consolidados) - Vll. demonskaÉes contábeis, relalórios e

demonstrativos fscáis, orçamentários, econômicos e financeiros - Vlll. opeÍaçôes intragovemamentâis - lX. oÍigem e
destinacSo dos recursos leoâlmente vinculados

0610812021 31103t2022

Comissão lvlista

19 Asseourar que o SIAFIC possui rotinas 8âckup 06108t2021 31tú12422 Comissâo [4ista
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20
AsseguraÍ que a socledade tenha acesso às iníoímações sobÍe a execução oíçamentáriâ e fnanceira em rneio eletrônico
que possibilite amplo acesso público.

a610812021 31t0312022
Controle lntemo

21
Alesta. que as IníormâÉes são disponibilizadas em tempo reale poímenoÍizadas, DisponibilizaÉo de inÍormâÉes ATE O
PRIMEIRO DIA UTIL subsequente à dala do reqistro contábil.

06108t2021 31t0312022
Contíole lnleíno

22 Assequrar que as inÍormaÇoes disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questoes de ac€ssibilidade 06t08t2021 31t0312022 ContÍole lnleíno

23 Ceírlicarque o SIAFIC obseNa a LeiGeÍalde ProteÇão de Dados (LGPD) 06t08t2021 31t0312022 Controle lnterno

24

Garanlir que o SIAFIC permite a disponibilizaÇâo em mio eletÍônrco de, NO MlNlMOi a- DESPESA
l. exeqJçáo
ll. Classifcação oÍçaÍnenlária, c{m a especúcaÉo da unidade oíçameítaria, da funçtu, & subfunÉo, da nalureza da

despesá, do pÍograma e da aÉo e da fonte dos ÍecuÍsos que fnanciou o gasb.
lll. desembolsos independentes da exeorÉo orçâmnlária
lV. PF ou PJ beneficiáíiâ do pag6mento, com sêu respectúo CPF ou CNPJ, EXCÊTo íolha e b€neíicios previdenciáÍios

V. convênios realizados, com o número do processo conespondente, o nome e identificaÉo poÍ CPF ou CNPJ do

convenenle, o obj€to e o valor
Vl. licitaçao. ou a sua dispensa ou inexrgibilidade, com o número do respectivo processo bem ou seÍviço adquiÍido, quaÍúo
íor o cáso
b. RECEITA:
l. pÍevisão na LOA
ll. lançaÍnento, Íesguardado o sigilo íscál
lll, arÍecadaÉo, inclusive recuÍsos exlÍaoÍdináios
lV. recolhimento
V. dassificáÇão oÍÇãmentáÍiâ, com a especiÍicação da mtureza da receita e da fonte de recursos

06t0812021 31t03t2022

ConlÍole lnlerno

o
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Alestarque o SIAFIC pÍocessa e centraliza o Íegistro conlábildos atos e fatos que afêtêm ou possam aÍelaÍ o patÍimônio da
entidade.

06t08t2021
ResponsávelContábil

26 AssequraÍ que o ÍeqistÍo representa inteoralrnente o Íalo ocorÍido, observada a tempestividade necessária 06t0812021 31t0312022 ResponsávelContábil

27 AssequraÍ que o íegislro: l. FoiÍeito clníorme paÍtrdas dobradas 2. Foi íeito em idioma e moeda conenle nacaonais 0610812021 31t03t2022 ResponsáYel Contábll

28

Assegurar que o SIAFIC geía os livros razàr, diáÍios e &mais deÍnonstrativos clnlábeis em consonância as regras conlidas
no Manualde Conlabilidade aplicado âo SetoÍ Público (MCASP)e no Plano de Contas Aplicado ao Sebr Público (PC.ASP),

de Íorma indiviCual e consolidada, e qlle fcam à dis@siÇão dos u$iáÍios e dos órgãos de conlroh inlemo e exteÍno.
06t08t2021 3103t2022

Responsável Contábil/Financas

29
Ass€guraí qLE os Íegistros conÉbeis sâo ebluados de foÍÍna anallücâ e relete a transaÉo @m base em docurnenbÉo de
supoÍte.

06108t2021 31103t2022
Resoonsável ConlábiUFinancás
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE

06t08t2021

30

Garantir que o regisko contábil conterá, NO MINIMO: l. dala da tÍansaÉo ll. coola debitêda lll. conta cÍeditadâ lV. hislórico

da transação- com referência à docurnenlaçâo de supoÍle, de forma descritiva ou poÍ meio do uso de codigo de histórico
padÍonizado V. valor da ttânsação Vl. número de conlÍole dos regisfos eletrônims que inlegrem um mesmo lanÉmento
contábil.

0610812021

Responsável Contábil/FinanÇás

31 Ass€qurar que o SIAFIC peÍmite a acumulação dos reoistros poÍ centros de custos 06t08t2a21 31t0312022 Responsável Contábil/FinanÇas

32

Asseguíarque o SIAFIC não permila:1. contabilização apenasna exportaçáo de dados ll. regislro cuja data não coÍÍesponda

à data do íato contábil ocorÍido lll. alteração dos ódigosjonte ou das bases de dados do Siaíic lV. ulilÉação de ferramentas

de sislema que reíaÇam os lanÇárn€ntos contáb€is em moÍnento posteíior ao Íato contábil oconido.
06t0812021 3110312022

Responsável Conlábil/FinanÇas
uJuro

geã

<(9
z

33 GaÍantiÍ que até o dia 25 - Paía Íechaí o balancete do mês anteÍior 06108t2021 31t43t2022 Responsável Conlábil/FrnanÇas

34
Garanlirque até o dia 30/01 - PaÍa registÍar os atos de Geslão OÍçamentária e FinanceiÍa do ano anbÍior(indusive inscriÉo
e cancelamento de Restos a Pagar).

06108t2021 31t03t2022
Responsável Contábil/Finançás

35 Garanlir que atéo dia 28 ou 29i02 - Para o Íechamento dos Balanços e outras inÍormaçoes com periodiciCade Anual 06108t2021 31t03t2022 Responsável ContábiuFinanÇas

36 CeÍtiÍicaÍ aue o SIAFIC impede os rcQistros contábeis após o balancete enceÍado 31t0312n22 Responsavel ContábiliFinanÇas
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Vertente do Lério/PE, 03 de maio de 2021.
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