










ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO FINAL SITUAÇÃO

1 – COMPOSIÇÃO DO GTSIAFIC – Definição dos membros para formar o GTSIAFIC e elaboração da

Portaria de nomeação.

30/04/2021 A realizar.

2 – DIAGNÓSTICO INICIAL DA ESTRUTURA DA

ORGANIZAÇÃO

- Verificação e análise do nível atual de adequação do Sistema de

Informações do Município em relação ao padrão mínimo de qualidade.

 

– Elaboração de relatório técnico pelo GTSIAFIC, apresentando o

diagnóstico e apontando as medidas a serem implementadas, bem como a

proposta de cronograma de execução.

15/06/2021 A realizar.

3 –IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE

ADEQUAÇÃO AO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE

3.1 – Realização das adequações necessárias nos fluxos de procedimentos

contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais dos Poderes Executivo

e Legislativo, bem como dos Órgãos da Administração Indireta; 

3.2 – Realização das alterações e/ou complementações na ferramenta de

software de gestão e controle utilizado pelo Município; 

3.3 – Realização das alterações e adequações necessárias junto aos

sistemas estruturantes para proporcionar a integração de informações; 

30/06/2022 A realizar.

4 - NORMATIZAÇÃO INTERNA 4.1 – Instituição de Norma Interna para padronização dos procedimentos

operacionais, orientando e disciplinando a manutenção e atualização do

SIAFIC, definindo o fluxo de procedimentos, as regras contábeis, as

políticas de acesso e segurança da informação e o padrão mínimo de

qualidade aplicáveis aos Poderes e Órgãos da Administração Municipal.

31/07/2022 A realizar.

5 – REVISÃO FINAL DAS ADEQUAÇÕES E

APROVAÇÃO DO GTSIAFIC

5.1 – Execução dos testes finais de integridade e confiabilidade do SIAFIC

e avaliação final do GTSIAFIC em relação ao atendimento do padrão

mínimo de qualidade, com emissão relatório técnico conclusivo.

30/09/2022 A realizar.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
DECRETO 4.010, DE 29 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal nº: 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre a
implantação Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e dá outras
providências.
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 5 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), conforme constante no anexo único deste Decreto.
 
Art. 2º O Grupo Técnico nomeado na Portaria de nº 54/SGRI/2021 e referido no Plano de Ação constante no anexo único deste Decreto terá a
atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser adotado pela administração municipal, respeitando as disposições do
Decreto Federal nº: 10.540/2020, sendo composto pelos seguintes servidores:
 
I – 01 (um) servidor titular do cargo de Contador Geral do Município;
II - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador do Poder Legislativo ;
III – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação do Poder Executivo;
IV – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação do Poder Legislativo;
V – 01 (um) servidor titular de cargo de Contador Responsável pela elaboração municipal do PPA; LDO e LOA.
VI – 01 (um) servidor titular do cargo de Advogado lotado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
 
§ 1º O Grupo Técnico escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.
 
§ 2º Os servidores designados para compor o Grupo Técnico, referendado no caput deste artigo, devem ser concursados efetivos e não poderão
integrar a comissão de licitação, serem pregoeiros ou fiscais do contrato relativos à contratação do SIAFIC.
 
Art. 3º A elaboração do Projeto Básico, que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC, deverá seguir as disposições
apontadas pelo Grupo Técnico, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.
 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 29 de abril de 2021.
 
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito
 
ANEXO I – ETAPAS ESTRATÉGICAS DO PLANO DE AÇÃO SIAFIC
 



 
Santo Ângelo, 28 de abril de 2021.
 
Prefeito/Presidente/Diretor
 
Contador/Técnico em Contabilidade
 
Coordenador de Controle Interno
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