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DECRETO MUNICIPAL N9 12, DE 07 DE JUNHO ÚE2A2L

o

Plano de Ação do Município de Terezinha para atender o
padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e lntegrado de Execução
Estabelece

Orçamentária, Administração Financeira e Controle

-

SlAFlC, nos termos do

parágrafo único, do art. 18e, do Decreto Federal ns 10.540, de
novembro de 2020.

5 de

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE TEREZINHA

, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições e de acordo com o art. 66, !nciso Vl, da Lei Orgânica Municipal,
com base no art.4l-, inciso lll, da Lei Federal4.320 de 17 de março de 1964.
CONSIDERANDO, o Decreto Federal ns 10.540 de 05 de novembro de 2020 que"Dispõe sobre o padrõo

mínimo de quolidade do Sistemo lJnico

e lntegrado de Execuçõo Orçamentária, Administração

Financeira e

Controle";
CONSIDERANDO que

o município possui outros sistemas estruturantes de diferentes fornecedores

e

que tais sistemas devem se comunicar com o sistema contábil;
CONSIDERANDO,

que o atual sistema atende alguns dos requisitos mínimos do Decreto, tal como

possuir a base de dados "AssegLtrar que o SIAFIC qero os livros rozão, diórios e demois demonstrotivos contobeis em
consonância as regros contídas no Manuol de Contobilidade oplicodo ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas

Aplicodo ao Setor Público (PCASP), de forma individuol e consolidadÕ, e que ficam à disposiçdo dos usudrios e das
órgõos de controle interno e externo.";
CONSIDERANDO, que o atual sistema não atende alguns dos requisitos mínimos do Decreto, tal como

"glrontir que o

permita auditoria de dodos para controlor tnserções, Exclusões ou Alteroções efetuadas pelos
Usuorios com a identificoçõo do CPF, operaçõo Reolizodo, Doto e Hora com ocesso restrito oos usuários permitidos de
formo centralizada";
SIAFIC

CONSIDERANDO, que o Decreto ne 10.540/2020, estabelece que os requisitos deverão ser obrigatórios
a partir de 0l- de janeiro de 2023 e estabelece "o prdzo de cento e oitenta dias, contada da data de publicaçda deste

Decreto, plano de oçõo voltodo pdrd o adequoçõo às suos disposições";
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DECRETA:

Art.

1o. Fica estabelecido para

o Município de Terezinha o Plano de Ação. constante do anexo
único, que é parte integrante do presente decreto. collr a Írnalidade de aiustar o Sistema lJnico e

Integrado de Execução Orçamentária. Administraçào Financeira e Controle - SIAFIC, ao padrão
rnínimo de qualidade" estabelecido pelo Decreto Federal n" i0.540. de 5 de novernbro de 2020.

Art.

O SIAFIC corresponde à solução de tecnoloeia da infbrmação mantida e serenciada pelo
Poder Executivo. incluindo a responsabilidade pela contratação. com ou sem rateio de despesas,
utilizada pelos Poderes Executivo e Legislatir o Municipal. e demais orgãos da Administração
2o.

Direta e Indireta" incluídos Autarquias. FundacÕes. Fundos Especiais. resguardada a autonomia.

§ 1". E vedada a existência de mais de urn SIAIIC no Município. mesmo que estes permitarn

a

comunicação. entre si. por intermédio de transrnissão de dados.

§ 2'. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e Íàtos relacionados com a administração
orçatnentária, financeira e patrirnonial. além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade
Apticada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.
Art. 3s. Este Decreto tem efeito retroativo tendo validade e estando em vigor na data 05 de maio de ZO2:., com
efeitos somente a partir de l"s de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal np 1,0.540/2020.
Art. 4s. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 06 de JUNHO de 2021.
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