
 

 

 

DECRETO  
Nº 8202/2021 

 
“Estabelece o Plano de Ação para 
promover as adequações necessárias 
para atender o padrão mínimo de 
qualidade do Sistema Único e Integrado 
de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – 
SIAFIC no âmbito do Município de São 
Sebastião, na forma do Decreto Federal 
nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.” 
 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, usando das atribuições que lhe são conferidas  por Lei, 

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 6º, 

determina que todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 daquela Lei Complementar, incluídos autarquias, 

fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas 

únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a 

autonomia; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 1º, 

inciso III, determina que a transparência será assegurada também mediante a adoção de sistema integrado de 

administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 

da União e ao disposto no art. 48-A daquela Lei Complementar;  

 

CONSIDERANDO, finalmente, as disposições sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 

Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle contidas no Decreto Federal nº 10.540 

de 5 de novembro de 2020, e em especial ao contido no art. 18; 

 

D E C R E T A 

 

Artigo 1º - Fica estabelecido o Plano de Ação constante do Anexo Único deste decreto, com a finalidade 

de adequar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – 

SIAFIC no âmbito do Município de São Sebastião, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto 



 

 

 

Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. 

 

Artigo 2º - O SIAFIC é a solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada 

pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta                                                                                                                              e Indireta, incluídos 

Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Empresas Públicas dependentes, sempre resguardada a 

autonomia destes, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração 

orçamentária, financeira e patrimonial e controlar e permitir a evidenciação. 

 

§ 1º - Para fins do disposto no caput do art. 2º, 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 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. 

 

§ 2º - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a 

comunicação entre si, por intermédio de transmissão de dados. 

 

§ 3º - É permitida a integração do SIAFIC com outros sistemas estruturantes. 

 

Artigo 3º - Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano 

de Ação nos prazos estabelecidos serão realizadas de forma cooperada e de responsabilidade conjunta dos 

Órgãos integrantes do Poder Executivo e Legislativo, coordenadas pelos: 

 

I) Secretaria Municipal da Fazenda; 

II) Auditoria de Contraladoria Interna; 

III) Diretoria Financeira da Câmara Municipal; 

IV)  Diretoria de Financeira do Instituto Previdenciário de São Sebastião – SÃO SEBASTIÃO PREV; 

V) Diretoria de Financeira da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião; 

VI)  Diretoria de Financeira da Fundação de Cultural e Educacional de São Sebastião Deodato 

Santana. 

 



 

 

 

Artigo 4º - O SIAFIC no âmbito do município de São Sebastião deverá atender as diposições do 

Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023. 

 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Sebastião, 04 de maio de 2021. 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
 

DECRETO N° 8202 DE 04 DE MAIO DE 2021. 
 

 
PLANO DE ADEQUAÇÃO 

 

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto 

Federal nº 10.540/2020 
 



 

 

 

 

 

AÇÃO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
PRAZO LOCAL 

RESPONSÁV

EL 

COMO 

SERÁ 

FEITO 

CUST

O 

Ação #01: Instituir 
uma comissão de 
estudos e avaliação 
do Padrão Mínimo de 
Qualidade do SIAFIC 

Alinhar ações e metas 
para um mesmo 
esforço. 

31/07/2021 
Paço 
Munici
pal 

SEFAZ 

Por meio 
de 
reuniões 
ordinária
s 

0 

Ação #02: Avaliar a 
situação atual 
(aderência do 
sistema de 
contabilidade aos 
padrões mínimos de 
qualidade do Decreto 
10.540/2020) 

Com base na situação 
atual avaliada 
identificar ações 
corretivas do sistema 
atual ou a necessidade 
de uma nova 
contratação. 

31/12/2021 
Paço 
Munici
pal 

SEFAZ 

Reunião 
previame
nte 
estipulad
a com 
represent
antes da 
empresa 
que 
fornece o 
software. 

0 

Ação #03: Reunião 
com a empresa 
fornecedora do 
Software para 
alinhamento e 
entendimento quanto 
as Ações evolutivas 
que estão em curso 
para adequação aos 
padrões mínimos de 
qualidade 

Tomar conhecimento 
das medidas em 
andamento adotadas 
ou planejadas pela 
empresa que fornece o 
software atualmente 
para o ,Executivo. 

30/06/2022 
Paço 
Munici
pal 

SEFAZ 

Reunião 
previame
nte 
estipulad
a com 
represent
antes da 
empresa 
que 
fornece o 
software. 

0 

Ação #04: 
Adequações no 
descritivo do edital 
de licitações para 
que as futuras 
contratações estejam 
aderentes aos 
padrões mínimos de 
qualidade do SIAFIC 

Garantir que, 
independente da 
necessidade atual ou 
não de 'contratação, os 
próximos processos 
licitatórios envolvendo 
a aquisição ou locação 
do software de 
contabilidade esteja 
dentro dos critérios 
exigidos pela 
legislação. 

31/12/2022 
Paço 
Munici
pal 

SEFAZ 

Reunião 
previame
nte 
estipulad
a com a 
equipe 
técnica e 
assessori
a jurídica 

0 


