
 

ORIENTAÇÃO 12 Em 31/05/2021 – Comissão de Estudos e avaliação para 

implementação do SIAFIC. 

Visando facilitar a implementação do SIAFIC e em atendimento ao Plano de Ação 

já publicado pelo Município, vimos apresentar Modelo de Decreto para 

instituição da Comissão de Estudos e avaliação para implantação do SIAFIC. 

DECRETO Nº       , DE xx DE xxxxxxx DE 2021. 

 

Estabelece a Comissão de Estudos e Avaliação 

para adequação ao Decreto Federal nº 

10.540/2020, que dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema Único e 

Integrado de Execução Orçamentária, 

Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e 

dá outras providências.  

 

PREFEITO DO MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXX, usando das atribuições que lhes 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,  

• Considerando a obrigatoriedade de observância do padrão mínimo de 

qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária – 

SIAFIC estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro 

de 2020; 

• Considerando que o SIAFIC deverá ser mantido e gerenciado pelo Poder 

Executivo, a quem cabe a responsabilidade pela contratação ou 

desenvolvimento e pela manutenção e atualização desse sistema, bem 

como a definição das 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, resguardada a autonomia;  

• Considerando que os entes federativos deverão observar as disposições 

do Decreto Federal nº 10.540/2020 a partir de 1º de janeiro de 2023 e;  

• Considerando que o Município publicou o plano de ação para adequação 

ao SIAFIC em xx/xx/2021. 

 



DECRETA: 

Art. 1º Fica instituídas a Comissão de Estudos e Avaliação do padrão mínimo de 

qualidade do SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, que deverá 

ser composta pelos seguintes membros:  

I – Secretário Municipal de Finanças ou (Fazenda); 

II - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Prefeitura; 

III – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;  

IV - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador ou um representante do RPPS, 

se houver;  

V - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Câmara Municipal.  

VI - 01 (um) servidor do Controle Interno do Município.  

§1º  O Secretário Municipal de Finanças deverá presidir a Comissão e estabelecer 

procedimentos para os trabalhos com vistas ao cumprimento do prazo estipulado 

no cronograma do Plano de Ação. 

§ 2º - A Prefeitura Municipal através da Secretaria competente expedirá ofício ao 

Presidente da Câmara Municipal e ao Diretor do Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais, solicitando a indicação dos servidores que irão compor a 

Comissão descrita no “caput” deste artigo.  

Art. 2º - Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a 

implementação do Plano de Ação serão executados conjuntamente pelos Órgãos 

do Poder Executivo e Legislativo. 

Art. 3º.  A solução de tecnologia da informação do SIAFI deverá ser mantida e 

gerenciada pelo Poder Executivo, sendo de sua responsabilidade a contratação 

do sistema a ser utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, 

Fundações, Fundos Especiais, com rateio de despesas, resguardada a autonomia 

de cada órgão. 

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes 

permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados, e para 

tanto os processos licitatórios deverão ser realizados pelo Poder Executivo e 

contratados por cada órgão integrante do SIAFIC.  



§ 2º.  Caso o órgão/autarquia/entidade/outros não esteja utilizando o mesmo 

sistema que o Poder Executivo fica sob sua responsabilidade exclusiva a 

manutenção do atual sistema, bem como a integração e consolidação dos dados 

do SIAFIC até 01/01/2023. 

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta das 

dotações próprias de orçamento, suplementadas, se necessário.  

Art. 5º - O Plano de Ação integra este Decreto, contido em Anexo.  

Art. 6º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogando 

disposições contrárias. 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 


