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Adequacao · constante .do a:nextf "unico que1:···e,tp . 
decreto, corii a::finfilid§'cie de a:jtrst� o sister'ifa:�ff-rtrci· 
Orcamentaria, Administracao Financeira e Controle 
minimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal 
novembro de 2020. 

DEC'.RETO N°li'467 D 

Art. 2°. 0 SIAFIC corresponde a solucao de tecnologia da informacao mantida e 
gerenciada pelo Foder Executive, incluindo a responsabilidade pela 
contratacao, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executive 
e Legislative Municipal, e demais orgaos da Administracao Direta e Indireta, 
incluidos Autarquias, Fundacoes, Fundos Especiais, resguardada a autonomia. 
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Art. 3° Este Decreto entrara e 
somente a partir de 1 ° de janeif . 
n° 10.540/2020. , ;;)/'::w· .. 

§ 2°;{0 SIAFI<:f\e 
admi!�istra9ao . 
permltir a evid 
de que ''b::ata o · 
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§ 1 °. E vedada a. e�&ten0i'1:1;;;'tJ!�11m11:d�iii��;;�m�c£.IAF.lC no Municipio mesmo que . .;����w����rie�!<l'·1=·,·.-·..... 1� , ...... �.�-���1;1��;��sa:��11��. ' 
estes perrgJtrun a comunicacao, entre si, por interm'e:,: io de transmissao de 
dados. :,:,· 
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Diagn6stico da sltuacao atual do municipio quanto ao atendimento aos requisitos exigidos no Decreto Federal n° 10.540/2020. 

Os registros contabeis sao efetuados conforrne o mecanismo de debitos e creditos em partidas 
dobradas. · 

Os registros contabeis sao efetuados em idioma e moeda corrente nacionais (em e_.g.,i:t!Jgues e em 
real). 

As transacoes efetuadas em moeda estrangeira sao convertidas em moeda nacional (real) e e 
aplicada a taxa de cambio quando do encerramento do exercicio financeiro. 

O livro diario, o livro razao e os documentos gerados pelo sistema contabil (orcamentario, 
financeiro e patrimonial) encontram-se a disposicao dos usuarios e dos 6rgaos de controle 
interno e externo. 

Os registros contabeis sao efetuados de forrna analitica e refletem a transacao com base em 
documentacao de suporte que assegure o cumprimento da caracteristica qualitativa da 
verificabilidade. 

CNPJ: N° 07 .595.572/0001-00 
Rua Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP. 63.185-00, Farias Brito, ceara, 

Fone: (88) 3544-1213 / Email: gabinete@fariasbrito.ce.gov.br 
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Sempre que necessario, os responsaveis pelos registros contabeis adotam providencias para a 
obtencao da docurnentacao na forma e no prazo adequado para evitar omiss6es ou distorcoes. 

Os registros contabeis contern, no minima, (I) a data da ocorrencia da transacao: (II) a conta 
debitada; (Ill) a conta creditada; (IV) o hist6rico da transacao, com referencia a documentacao de 
suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de c6digo de hist6rico padronizado; M o valor 
da transacao: e (VI) o nurnero de controle dos registros eletronicos que integrem um mesmo 
lancarnento contabil. 

No registro dos bens, dos direitos e das obriqacoes e feita a indicacao dos elementos 
necessaries a sua perfeita caracterizacao e identificacao. 

No sistema contabil (orcamentario, financeiro e patrimonial) sao contemplados procedimentos 
contabeis que garantam a sequranca, a preservacao e a disponibilidade dos documentos e dos 
registros contabeis mantidos em sua base de dados. 

No sistema contabil (orcarnentario, financeiro e patrimonial) e permitida a acurnulacao dos 
registros por centres de custos. 

E vedado o controle peri6dico de saldos das contas contabeis sem individualizacao do registro 
para cada fato contabil ocorrido, em que os registros sao gerados apenas na exportacao de 
movimentos para fins de prestacao de contas. 
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E vedada a qeracao de registro cuja data nao corresponda a data do fato contabil ocorrido. 

E vedado o registro contabil ap6s o balancete encerrado. 

E assegurado acesso publico amplo em meio eletronico sobre a execucao orcarnentaria, 
financeira e patrimonial do municipio. 

As inforrnacoes sobre a execucao orcamentaria, financeira e patrimonial do municipio e 
disponibilizada em tempo real e pormenorizada. 

E assegurado acesso publico amplo em meio eletronico, no rrururno, quanto ao empenho, 
liquidacao e pagamento da despesa orcarnentaria e quanto a previsao, lancarnento, arrecadacao 
e recolhimento da receita orcamentaria. 

No sistema contabil (orcarnentario, financeiro e patrimonial) do murucrpro sao permitidos o 
armazenamento, a inteqracao, a irnportacao e a exportacao de dados no formato e periodicidade 
estabelecidos pela STN. 

O sistema contabil (orcamentarlo, financeiro e patrimonial) do municipio possui mecanismos que 
garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informacao 
registrada e exportada. 
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Existe possibilidade de realizar c6pia de sequranca da base de dados do sistema contabil 
(orcarnentario, financeiro e patrimonial) do municipio que permita a sua recuperacao em caso de 
incidente ou de falha. 

O documento contabil que gerou o registro contem a identitlcacao do sistema e do seu 
desenvolvedor. 

A estrutura do sistema contabil (orcarnentario, financeiro e patrimonial) do municipio atende a 
arquitetura dos padroes de interoperabilidade de governo eletronico - Eping. 

O sistema contabil (orcarnentarlo, financeiro e patrimonial) do municipio possui mecanismos de 
controle de acesso de usuarios baseados na seqreqacao das funcoes de execucao orcarnentaria 
e financeira, de controle e de consulta. 

O sistema contabil (orcamentario, financeiro e patrimonial) do municipio veda que uma unidade 
gestora ou executora tenha acesso aos dados da outra, com excecao de determinados niveis de 
acesso especificos definidos nas politicas de acesso dos usuarios. 

O acesso para registro e consulta dos documentos do sistema contabil (orcarnentario, financeiro 
e patrimonial) do municipio somente e permitido ap6s cadastramento e habilitacao de cada 
usuario, por meio do numero de inscricao no CPF ou por certificado digital, com gera<;ao de 
c6digo de identficacao pr6prio e intransferivel. 
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Os documentos referentes ao cadastramento e a habilitacao de cada usuario do sistema contabil 
(orcarnentario, financeiro e patrimonial) do municipio sao mantidos em boa guarda e conservacao 
em arquivo eletronico centralizado, sendo permitida a consulta por orqaos de controle interno e 
externo e por outros usuarios. 

A base de dados do sistema contabil (orcamentario, financeiro e patrimonial) do municipio possui 
mecanismos de protecao contra acesso direto nao autorizado. 

x 

x 

I - AS INFORMACOES CONSTANTES NESTE DIAGN6TICO FORAM ELABORADAS ATRAVES .DE ANALISE TECNICA REALIZADA PELO 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE, EM PARCERIA COM OS SERVICOS DE 
Tl DISPONiVEIS NO ORGAO. 

Paco da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO (CE), em 30 de abril de 2021. 

Prefeito Municipal 

CNPJ: N° 07.595.572/0001-00 
Rua lose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP. 63.185-00, Farias Brito, Ceara. 

Fone: (88) 3544-1213 / Email: gabinete@fariasbrito.ce.gov.br 



GOVER.NO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para to dos 

ESTADO: CEARA 

PREfEllURA MUNIOPAI. DE FARIAS BRITO 

Pl.ANO DE A(°AO • REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 

A lmplanta�io e conce�o do SIAFIC loul. PODER EXEaJTIVO 
lncluir no PPA (produtos, met.as, recurses financelros) as �oes: necess.iri;u 

JULHO AGOSTO 
efa1bo�o do projeto e consec�io do sfstema. PODER EXEaJTIVO 

Elabonir, preferenclalmente, o modelo o projeto de lmplan�io do SlAFIC.. 
MAIO DEZEMBRO com hose nos l•'l')Uts disponlbilludos pelo STN e Tribunals de c:ontos. 

PODER EXEOJTlVO 
Dotor �•mentorlomente (LOO e LOA de 2022), os •,oes (projetos • 
•tlvld•des) com os 1utos necesdrlos I lmpl•n""io do SIAFIC loal, MAIO SETEMBRO 
lnclulndo as fontes de recursos. PODER EXEOJTlVO 

Planejar, elaboru e realiur Ucftl�io p1r.1 H aquls1,oes de lnsumos, servi,os 
efou equlp1mentos, etc, necesdrios a.a projeto do SIAFtC e lntec�5es com MAIO DE2EMBRO 
os prfnclpiilS slste�s estruturantes. 

PODER EXEOJTlVO 
Atesair que o SIAFtC, lntecmet a outros slstemls estrut1Jrantes a:ls como 

JANEIRO DE2EMBRO 
RH, Tribut.lrio, P•trimoolo, •lmonrif.ldo, etc. PODER EXEOJTlVO 
Garantir que o SIAFIC, slstema Cmico • a cuja bue de dados 4: compartilhada 

OUlUBRO JANEIRO 
entre os seus usl.Arios. PODER EXEOJTlVO 
Atemr que o SIAFIC permfta a atu.iliu�io, a consuftl • a e.xtn�o de dados 

OUlUBRO JANEIRO 
e de lnforma"6es de �nefni centniliuda. PODER EXEOJTlVO 

Atemr quo p SIAFIC, montldo e 1erencl•do pelo Peder Execut!Yo. OUlUBRO JANEIRO PODER EXEOJTlVO 
Atemr quo o SIAFIC reclstntr os 1tos e fotos reloclonados com• 

JANEIRO DE2EMBRO 
admlni�o 01"?mentirh11, flMnceh'� e piltrimonial. PODER EXEOJTlVO 

Ga�ntir que hi lpeNS um SIAFIC em USO pelo ente. JANEIRO JANEIRO PODER EXECUTIVO 
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ESTADO: CEARA 

PREFEITURA MUNIOPAL DE FARIAS BRITO 

Pl.ANO DE Ayi.O • REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECR£TO FEDERAL 10.540/2020 
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17 

Guantfr que o SlAFIC pennftir o Hn\illzen.1mento, lntecri�o, lmporta�io e 
exporti�io de dados; 

Atestar que o SIAFIC contem meanlsmos que pnnt.em a lntecridade, a 
Conflabllldade, a AuditibUldade • a Dlsponlbllldade das lnforma�oes. 

Guantfr que o SIAFIC permite a ldentifica,io do Sistema e Oesenvolvedor 
nos Oocumentos ConUbeis que deram origem ecs recistros; 

Ganntir que o SlAFIC contem controle de acesso dos usu4irios por 
secreca,-io de fu�oes. pu-a controle ou consutta e blmbem de acesso aos 
dados das demals Unldades Gestons (cadastros com (]>f ou Certfficadc 
Dlgital e codifica�io pnlpria • lntnnsferlvel) 
Guanir o acesso ao SlAFtC pin usujrios cadastndos seJa dado por 
autortza�o de superiores do admlnlstBdor do SIAFIC mediante assinatura d 
tem-.o de responsabilkiade e • que seja reallzado k>t;ln atnYes de CJ>F e 
Senha ou Certlficado Dlcltal 
Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados pani controlar lnse{l:5es, 
Exclusoes ou Atte�oes efet:i.adas pelos Usuiirios com a ldentifica�ao do 
CPF, oper.1?0 Realizada, Oat1 e Hora com acesso restrito l usufirios 
permitldos 

JANEIRO DEZEMBRO PODER EXEOJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 
PODER EXEaJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 
PODER EXEOJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 

PODER EXEOJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 

PODER EXEOJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 

PODER EXEaJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO 

PODER EXEOJTIVO 

JANEIRO DEZEMBRO PODER EXEOJTIVO 
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19 As5etlunor que o SIAAC possuf rotlnas Backup 

Gan1ntir que o SIAFJC evidencla, NO t-dNIMO: -1. os bens, os dlreitos, a.s 
obrig�Des, as receftu e as de.spes;ls Of"?menUrlu ou patrfmoniais • II. a 
exec�aio da.s receitls e despesas o�amendrias, bem coma suas alter.1,oes - 
Ill.• �o potrimonlal • sua varla�o • IV.• opu�lo dos custos • V. 

18 eeee-ele de convfnios, contnit.os e lnstrumentos corcAneres • vt. 01.firio, 
Rozio • Balancetes (lndlvlduols • consolldados) • VII. demonstra¢es 
condbels, relat6dos e demonstratfvos fiscals, o�mendrios, econ6micos • 
fln1ncelros • vm. opera,oes lntra1ovemament1is • IX. orie:em e desti�o 
dos recursos leplmente vinculados 
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ESTADO: CE.AAA 

PREFEIT\JRA MUNIOPAI. DE FARIAS BRITO 
Pl.ANO DE AQ'.O • REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 

Assecurar que a sociedade tenNI acessc h lnf�oes sobre I exec� 
20 orµmendrbi e financeira em mefo eletrl>nlco que posslbilite 1mpk, Kes.SO MAIO MAIO 

publlco. PODER EXEamvo 
Atemr que ilS lnfo�oes sio dlsponlbilindas em tempo real e 

21 pormenortudu, Dlsponlblllu�io de lnforrm�oes Alt O PRIMEIRO DIA IJTll MAIO MAIO 
subsequente ii data do recistro contfibU. PODER EXEC\JTIVO 

22 
AsHcun11r que as informa�oes disponlbllitad.is pelo SIAFtc obsernm as MAIO DEZEMBRO 
questoes de ocesslbllidode PODER EXEaJTlVO 

23 Certlflcor que o SIAFIC obse!Vll • Lei Ge"'I de Pro�lio de a.dos (LGPD) JANEIRO DEZEMBRO PODER EXEaJTlVO 

Garantfr que o SlAFtc permite a dlsponiblliuPo em melo �etr6nico de, NO 
MfNIMO: •· DESPESA 

C( I.•-� 
0 II. ClHslfla�io orpmentiri•, com• especlflco�io d• unidode o�•mentlrio, 
li da tunpo, CUI su�lo, da natureu da despesa, do prosrama e da �o • 
:i da fonte dos recursos que flNinclou o easto . ... 
"' Ill. desembolsos lndependentes dill exec�o o�amendrta I IV. PF ou PJ beneflc1£rbi do pacamento, com seu respectivo CPF ou �PJ, 

EXCETO folho e benellcios previdenciirios 
V. convAnios rollzados, com o nUmero do processo correspondente, o nome 

24 • identifla� por CPF ou CNP J do convenente, o objeto o o valor MAIO DEZEMBRO 
VI. lk:�io, OU I SI.NI dlspenA OU inexicibilktHe, com O nUfflero do 
nespectlvo pn,c:esso bem ou se�o odquirido, quondo for o CHO 

b- RECEITA: 
I. p<WYis5o no LOA 
II. �n?menlx>, res,uord•do o slcllo flsc•i 
Ill. 11rreca�o, lndusive 1'9Cursos extniordlnirios 
IV. rocolhl.-rto 
V. clus� -mentlrio, com• ospeci�o d• noturou do recelti • 
do !onto de recunos 

PODER EXEClJllVO 
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25 que afetem ou poSS3m afmr o patrimc!mio da entidade. JANEIRO DEZEMBRO 
POOER EXEamvo 

Assecurar que o reai.stro repre.senti lntqralmente o hito ocorrido, 
26 obs.rvod• • tempest!vld•de necess£rlo. JANEIRO DEZEMBRO 

POOER exeamvo 

27 
Assecurar que o o recistro : 1. Foi felto conforme partldas dobradas 2. Fot 

JANEIRO DEZEMBRO 
felto em kJio� e moeda corrente n3cJonils. POOER EXEamvo 

Ass .. urar que o SlAFIC cera os livros ruio, dljrios • demails demonstrativos 
condbels em consorwincla as recras contidas no Manual de Contabllidade 

28 •pllcodo oo Setor Publlco (MCASP) e no Plano de C-onm Ap�icodo ao SetOl" JANEIRO MAIO 
"' ! Publico (PCASP), de formo Individual e coruolid•do, e que ficom i dlspo�iio 

dos usl.arlos • dos 6ra:ios de controle lntemo • extemo. 
POOER EXEaJTIVO z 

8 As5ec�r que OS reemros condbeis sio efetuados de forma an31ft:Ja e "' 29 JANEIRO MAIO � reflete a tnnsa?o com bue em documen�o de suporte. z POOER EXEaJTIVO ... 
:E 
0 Garantir que o re,lstro contibil ccntera, NO MrNJMO: l. data da tnll\A?oll. ti 
0 contl debfbdil Ill. conti credftadalV. historico da: tnlnsa�i� com referenda 
"' ... 30 i: documenta?o de suporte, de fonm descrttiw ou por meio do uso de JANEIRO MAIO 

c6di10 de hlst6rico podroniudoV ... 1oc- d• tronso?()VI. numero de controle 
dos reelstros eletr6nicos que lntecrem um mesrno la�mento contabil. 

POOER EXEaJTIVO 

31 
Assec;IXilr que o SlAAC permite a acumufa?Q dos reaistros por centros de 

JANEIRO MAIO 
custos. POOER EXEamvO 

,.._ ..... r que o SIAFIC nlo permit> : I. contobll�o 1penu"" �lo 
de dodos H. roclstro cuj• dot> nlo correspond• i dot> do foto contjbll 

32 ocorrido Ill. •lte�o dos c6dl110S·lont<1 ou dos bases de d•dos do Sime IV. JANEIRO MAIO 
utilfa?o de lerromentos de slstemo que refo?m os ion?mentos conUbels 
em momento posterior ao foto cc,ntjbll ocotrldo. 

POOER EXEaJTIVO 
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO PLANO DE ACAO/ADEQUACAO 
(Decreto Federal n° 10.540/2020) 
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