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DECRETO Nº 246, DE 03 DE MAIO DE 2021.

Estabelece o Plano de Ação para adequação do

Município de Diamantina para atender o padrão

mínimo de qualidade do Sistema Único e

Integrado de Execução Orçamentária,

Administração Financeira e Controle – SIAFIC,

nos termos do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de

novembro de 2020, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Diamantina, no uso de suas atribuições legais, notadamente das que lhe

são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o que determina o Decreto

Federal nº 10.540/2020,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido, no âmbito do Município de Diamantina, o Plano de Ação constante do

anexo único, que é parte integrante deste Decreto, com objetivo de viabilizar a adequação às

disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, no que se refere ao

atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução

Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, a ser efetivamente implantado a partir

de 1° de janeiro de 2023.

Art. 2º - O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e

Controle - SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo

Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas,

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

Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,

Administração Financeira e Controle - SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração,

entre si, por intermédio de transmissão de dados.
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§ 2°. Fica sendo de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros, a

manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados do SIAFIC do Município de

Diamantina, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo Município.

§ 3º. O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle -

SIAFIC tem a finalidade 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, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.

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

de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Poderes Executivo e

Legislativo:

I - Secretaria Municipal da Fazenda

II - Diretoria de Contabilidade

III - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

IV - Departamento de Tecnologia da Informação

V - Câmara Municipal

VI - Fundo Municipal de Previdência - FUMPREV

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Diamantina (MG), 03 de maio de 2021.

Juscelino Brasiliano Roque

Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 246, DE 03 DE MAIO DE 2021.

PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO PADRÃOMÍNIMO DE QUALIDADE

DO SIAFIC DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano de Ação apresenta as ações necessárias para a implementação dos

procedimentos voltados ao atendimento às disposições do Decreto Federal nº 10.540 de 05/11/2020,

que estabelece os requisitos do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de

Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral: Desenvolver ações necessárias para a implementação de Sistema Único Integrado para
a execução contábil, execução orçamentária e financeira em cumprimento aos requisitos de padrão

mínimo para o SIAFIC municipal.

2.2. Específicos
2.2.1. Compreender as exigências e especificidades estabelecidas pelo Decreto nº 10.540/2020,

para posterior verificação da aderência do atual Sistema.

2.2.2. Realizar diagnóstico da aderência do atual sistema com as exigências e padrões mínimos de

qualidade estabelecidos pelo Decreto nº 10.540/2020.

2.2.3. Com base no resultado do diagnóstico, levantar as adequações (ações corretivas)

necessárias, para definir se será preciso apenas realizar a adequação do sistema atual ou se será

preciso realizar uma nova contratação.

2.2.4. Diante das considerações e dos dados apresentados através do relatório emitido pela

Comissão Técnica, avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se deverá ser proposta a

realização de adequações ao sistema atual ou se o melhor é a contratação de um software que

atenda aos padrões exigidos pelo Decreto nº 10.540/2020.

2.2.5. Elaborar cronograma para a implantação do SIAFIC, através do qual serão estabelecidas as

ações a serem realizadas para atendimento às disposições do Decreto nº 10.540/2020, seus

respectivos prazos e responsáveis por sua execução.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS
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3.1. Secretaria Municipal da Fazenda

3.2. Diretoria de Contabilidade
3.3. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

3.4. Diretoria de Planejamento e Orçamento
3.5. Departamento de Tecnologia da Informação
3.6. Câmara Municipal

3.7. Fundo Municipal de Previdência

4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

4.1. Formar comissão ou grupo de trabalho para a realização de estudos e alinhar ações e metas

para a implementação de sistema único integrado para a execução contábil, execução orçamentária e

financeira (SIAFIC) em cumprimento aos requisitos de padrão mínimo de qualidade estabelecidos

pelo Decreto nº 10.540/32020.

4.1.1. Composição da comissão/grupo de trabalho:

4.1.1.1. 04(quatro) representantes da Prefeitura Municipal de Diamantina;

4.1.1.2. 01(um) representante da Câmara Municipal de Diamantina;

4.1.1.3. 01(um) representante do Fundo Municipal de Previdência - Fumprev;

4.1.1.4. 01(um) representante da empresa de Consultoria Solução em Gestão Pública

Ltda.

5. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC MUNICIPAL

5.1. Cientificação (Gestores, Órgãos e Poderes);
5.2. Levantamento de demandas das áreas;

5.3. Especificações de sistema de cada área.

6. APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES PELO GESTOR MUNICIPAL, PELO

PRESIDENTE DA CÂMARA E PELO(A)DIRETOR(A) DO FUMPREV.

O presente Plano de Ação será encaminhado ao Gestor Municipal, ao Presidente da

Câmara Municipal e ao(à) Diretor(a) do FUMPREV para conhecimento e aprovação de seus termos,

devendo o mesmo, em seguida, ser disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e

externo, conforme dispõe o Decreto n° 10.540/2020.

7. PUBLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
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O Plano de Ação será divulgado em meio eletrônico de acesso público, através da edição e

publicação de Decreto do Executivo.

8. ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES PARA CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO:

8.1. Para o órgão de Controle Interno;

8.2. Para o Tribunal de Contas;
8.3. Divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público (web/Contas Públicas/Transparência.

9. EXECUÇÃO NO SIAFIC

O padrão mínimo de qualidade do SIAFIC deverá ser executado pelo Município de

Diamantina a partir de 31/07/2022, embora o prazo a ser observado por todos os entes federativos seja

a partir de 1° de janeiro de 2023.

10. PRAZOS: De 05/05/2021 a 31/12/2022

11. GRUPO DE TRABALHO:

11.1. Vandete Regina Ferreira;
11.2. José Geraldo das Graças;
11.3. Milton Luiz de Ávila;

11.4. Cristiano Gonzaga e Silva;
11.5. Silvânia Maria de Ávila Bruzinga;

11.6. Bruna Rosa Pinto; e
11.7. Reinaldo Cândido Teixeira.
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CRONOGRAMA PLANO DE AÇÃO - SIAFIC

Ação Descrição Objetivo Prazo Responsável Custo

1

Constituir grupo de
trabalho para
compreender e avaliar o
Decreto nº 10.540/2020.

Alinhar ações e metas em
esforço comum. Até 22/04/2021.

Assessoria Jurídica
Secretaria de
Planejamento e

Gestão, através de
portaria.

Horas de
trabalho.

2

Definir os requisitos
mínimos de qualidade
estabelecidos pelo
Decreto nº 10.540/2020.

Compreender as exigências e
especificidades estabelecidas
pelo Decreto nº 10.540/2020,
para posterior verificação da
aderência do atual Sistema.

Até 23/04/2021. Grupo de trabalho. Horas de
trabalho.

3

Responder ao
questionário diagnóstico
elaborado pelo Instituto
Rui Barbosa.

Realizar diagnóstico da
aderência do atual sistema com
as exigências e padrões mínimos
de qualidade estabelecidos pelo
Decreto nº 10.540/2020.

Início na primeira reunião da
grupo de trabalho, agendada
para o dia 23/04/2021, com
término previsto para o dia
26/04/2021.

Grupo de trabalho. Horas de
trabalho.
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Ação Descrição Objetivo Prazo Responsável Custo

4

Instituir comissão
técnica (sugerimos que a
comissão tenha dentre
seus membros
servidores do setor de
informática e da
secretaria de fazenda, e
representantes da
Câmara e do Fumprev,
necessariamente).

Acompanhar as adequações e
correções a serem realizadas
pela empresa fornecedora do
sistema atual, ou, em sendo
necessário, elaborar o termo de
referência do edital do certame
de acordo com os padrões
mínimos de qualidade
estabelecidos pelo Decreto nº
10.540/2020, atentando-se para
as especificidades da Câmara e
Fumprev.

Até 15/05/2021.

Secretários de
Planejamento e de
Fazenda, através de

Portaria.

Horas de
trabalho.

5 Avaliar a situação atual Com base no resultado do Até 15/06/2021. Comissão técnica. Horas de
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(aderência/adequação do
sistema atual aos
padrões mínimos de
qualidade estabelecidos
pelo Decreto nº
10.540/2020).

diagnóstico, levantar as
adequações (ações corretivas)
necessárias, para definir se será
preciso apenas realizar a
adequação do sistema atual ou se
será preciso realizar uma nova
contratação.

trabalho.

6

Apresentar o
diagnóstico e os
levantamentos
realizados ao prefeito,
aos secretários de
planejamento e de
fazenda, à diretoria da
Fumprev e ao presidente
da Câmara.

Com base no relatório com o
diagnóstico da comissão técnica,
os gestores possa decicir pela
manutenção do contrato com a
empresa fornecedora atual ou
por rescindir o contrato e
realizar nova contratação.

Até 16/06/2021. Comissão técnica. Horas de
trabalho.

Ação Descrição Objetivo Prazo Responsável Custo

7

Avaliar as considerações
realizadas no
diagnóstico e o relatório
elaborado pelo grupo de
trabalho.

Diante das considerações e dos
dados apresentados através do
relatório emitido pelo grupo de
trabalho, avaliar o que será
melhor para o ente, decidindo se
deverá ser proposta a realização
de adequações ao sistema atual

Até 22/06/2021.

Ação conjunta entre
Prefeito, secretários
de planejamento e
de fazenda,
diretoria da
Fumprev e
presidente da Horas de
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ou se o melhor é a contratação
de um software que atenda aos
padrões exigidos pelo Decreto nº
10.540/2020.

Câmara. trabalho.

8

Caso seja decidido pela
necessidade de apenas
adequar o sistema atual:
Reunião com a empresa
fornecedora do software
atual para alinhamento e
entendimento quanto às
ações evolutivas que
estão em curso para
adequação aos padrões
mínimos de qualidade
do Decreto nº
10.540/2020.

Reunir com a empresa
fornecedora do sistema atual
para apresentar e discutir o
levantamento das
adequações/correções
necessárias no software às
exigências e requisitos mínimos
de qualidade do SIAFIC.

Acompanhar pela comissão
técnica das adequações e
correções a serem realizadas
pela empresa: Até 10/12/2021.

Assessoria Jurídica
Secretaria de
Planejamento e
Gestão, através de
portaria.

O custo poderá
ser definido
apenas após
reunião e
discussão com a
empresa
fornecedora do
Sistema atual, o
que será feito
após realização
de cotação de
preços no
mercado.

Apresentação de cronograma
de adequações/correções pela
empresa: Até 20/01/2022.

Empresa
fornecedora do
software.

Prazo para conclusão das
adequações/correções pela
empresa: Até 15/03/2022.
Avaliação das
adequações/adaptações
realizadas no sistema atual pela
comissão, com a emissão do
respectivo relatório/parecer
técnico: Até 31/03/2022.

Comissão técnica.

Ação Descrição Objetivo Prazo Responsável Custo

9 Caso seja decidido pela Elaborar o termo de referência Encerramento do contrato com Secretaria de O custo pode ser
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necessidade da
realização de nova
contratação (ou por que
mesmo realizando
alterações, o software
atual não possui
condições de atender ao
Decreto nº 10.540/2020,
ou por que a empresa
não realizará as
adequações solicitadas):
Elaboração de termo de
referência/edital para
realizar a licitação, para
que a nova contratação
atenda às exigências do
Decreto nº 10.540/2020.

do edital do certame de acordo
com os padrões mínimos de
qualidade estabelecidos pelo
Decreto nº 10.540/2020,
atentando-se para as
especificidades da Câmara e do
Fumprev.

a fornecedora atual: Até
03/12/2021.

Planejamento e
Gestão.

definido apenas
após a
realização de
cotação de
preços no
mercado.

Construção conjunta
(Prefeitura, Câmara e Fumprev)
do Termo de Referência para a
contratação de novo sistema:
Até 30/06/2021.

Comissão técnica.

Publicação do edital da
licitação: Até 30/07/2021. Comissão de

Licitações.Homologação da licitação: Até
15/10/2021.
Assinatura do contrato: Até
20/10/2021.

Secretaria de
Planejamento e
Gestão.

Migração dos dados e
informações do sistema anterior
para o novo sistema, com
treinamento e capacitação dos
usuários: Da assinatura do novo
contrato até 03/12/2021.

Ação Descrição Objetivo Prazo Responsável Custo

10 Adequar o termo de Para que, independentemente Construção conjunta Comissão técnica.
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referência do edital das
licitações, para que as
futuras contratações
estejam aderentes aos
padrões mínimos de
qualidade do SIAFIC.

das ações anteriores, as futuras
licitações atendam às exigências
e padrões mínimos de qualidade
do SIAFIC.

(Prefeitura, Câmara e Fumprev)
do Termo de Referência: Até
30/07/2021.

11 Implantação e execução
do SIAFIC.

Cumprimento e atendimento do
Decreto nº 10.540/2020.

Finalização do processo de
adequação ao SIAFIC e
capacitação dos usuários: Até
31 de julho de 2022.

Secretaria de
Planejamento e
Gestão em conjunto
com a empresa
fornecedora do
novo sistema.

Os custos serão
estabelecidos no
instrumento
contratual.

Diamantina/MG, 03 de maio de 2021.

__________________________________ _________________________________________ _________________________________
Juscelino Brasiliano Roque Heliomar Valle da Silveira Daniel de Castro Ramos

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Secretário Municipal de Fazenda

_________________________________ _______________________________________
Nágimy Lidiane S. de Almeida Milton Luiz de Ávila

Controladora Interna Coordenador do Grupo de Trabalho - SIAFIC


