


O QUE É O SIAFIC?

É um Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle.

O Siafic é um software único que deve ser utilizado pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário (quando houver) e órgãos de cada
ente, com base de dados compartilhada e integrado aos sistemas
estruturantes (gestão de pessoas, patrimônio, controle etc.). O objetivo é
que todos que utilizem os recursos públicos dentro de cada esfera da
Federação sigam as mesmas regras e falem a mesma língua na hora de
registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e
patrimonial.



QUAL A PREVISÃO LEGAL PARA O SIAFIC? 

O SIAFIC foi previsto inicialmente na Lei Complementar 100/2000 (LRF), por
meio de alteração inserida no art. 48 pela LC 156/2016:

§ 6o Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, 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.



A LRF já dispunha em seu art. 48, §1º, desde 2009, de dispositivo que previa
sistema integrado que deveria atender a padrão mínimo estabelecido pelo
Poder Executivo da União. III – 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.

QUAL A PREVISÃO LEGAL PARA O SIAFIC? 



O Decreto 10.540, de 5 de novembro de 2020 foi publicado para
regulamentar o novo §6º da LRF e para atualizar os requisitos, previstos
inicialmente no Decreto 7.185/2010, em face da evolução tecnológica e das
lições aprendidas no período.

QUAL A PREVISÃO LEGAL PARA O SIAFIC? 



O sistema único não fere a autonomia entre os poderes.

O SIAFIC é um sistema único de registro dos atos e fatos da
administração orçamentária, fiscal e de seguridade social de cada ente, e
não um sistema único de gestão.

O SIAFIC de cada ente deverá ter perfis de acesso, em que cada usuário
tenha permissão para fazer alterações somente naqueles dados
pertencentes aos seus órgãos.

A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO NÃO FERE 
A AUTONOMIA ENTRE OS PODERES? 



O SIAFIC deverá estar implantado até o dia 01/01/2023.

QUAL É O PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DO 
SIAFIC? 



•Passa a ser único para todo o ente, com base de dados compartilhada entre os seus

usuários;

•Deve ser integrado aos sistemas estruturantes (gestão de pessoas, patrimônio,

controle, etc);

•Tem de ser utilizado por todos os poderes e órgãos do Estado ou do Município;

•Precisa reunir o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária,

financeira e patrimonial;

•Deve atualizar e disponibilizar os dados em tempo real à população;

•O software a ser usado por todas as entidades deve ser mantido e gerenciado pelo

Poder Executivo.

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS PELO SIAFIC



O Plano de ação é um conjunto de ações propostas para implantação de um sistema que
atenda aos requisitos previstos no Decreto 10.540/2020. Não é imutável. Pode sofrer
alterações e revisões para se adequar às necessidades dos entes e às realidades que se
apresentam a cada momento. É um processo de planejamento e execução. O ente deverá
buscar dentro do cronograma as ações que sejam exequíveis, de acordo com a sua
capacidade técnica e operacional, dentro da sua realidade. O Decreto 10.540/2020
determinou que os entes devem publicar um plano de ação para adequação ao previsto no
decreto. Esse plano de ação deveria ser publicado em até 180 dias após a publicação do
decreto, ou seja, até o dia 05/05/2021.

O QUE É O PLANO DE AÇÃO? 
QUAL A FUNÇÃO DO PLANO DE AÇÃO? 



O parágrafo único do Art. 18 do Decreto 10.540/2020 traz a seguinte informação:

Art. 18. Os entes federativos deverão observar as disposições deste Decreto a
partir de 1º de janeiro de 2023.

Parágrafo único. Os entes federativos estabelecerão, no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data de publicação deste Decreto, plano de ação voltado para a
adequação às suas disposições no prazo estabelecido no caput, que será
disponibilizado aos respectivos órgãos

COMO SE DARÁ A PUBLICIDADE DO 
PLANO DE AÇÃO? 



O SIAFIC deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo de cada Município
ou Estado. Pode ser um sistema próprio (criado pelo próprio Poder Executivo) ou
contratado através de terceiros (licitação). Quem deve cuidar da contratação ou
desenvolvimento do SIAFIC é o Poder Executivo. Em relação ao custeio do
sistema, pode existir ou não a transferência de recursos entre o Poder
Legislativo e Executivo para a contratação, manutenção e gerenciamento do
sistema. O ideal é que a decisão ocorra entre os poderes legislativo e executivo,
em um diálogo.

A QUEM CABE A CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SIAFIC? 

QUEM DEVE PAGAR PELO SIAFIC? 



São sistema com suporte de tecnologia da informação fundamental e
imprescindível para o planejamento, a coordenação, a execução, a
descentralização, a delegação de competência, o controle ou a auditoria das
ações do Estado, além de outras atividades auxiliares, comum a dois ou mais
órgãos da administração pública e que necessite de coordenação central.
Exemplos: Tributação, Compras, Licitação, Patrimônio, Gestão de Pessoas
etc. O SIAFIC deve permitir a sua integração com os sistemas estruturantes.
Embora essa integração não seja obrigatória, é importante que os registros
contábeis derivados dos sistemas estruturantes aconteçam de maneira tempestiva
e analítica de modo a refletir a transação com base em documentação de suporte
que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.

O QUE SÃO OS SISTEMAS ESTRUTURANTES? 
QUAL A RELAÇÃO DELES COM O SIAFIC? 



Os sistemas estruturantes não compõem o SIAFIC. O Decreto 10.540/2020

determina que o SIAFIC deve permitir a integração aos sistemas estruturantes.

Assim, não é obrigatório que eles compartilhem da mesma base de dados do

SIAFIC. Pode ser por meio de rotinas automáticas de importação dos sistemas. Os

sistemas estruturantes são: patrimônio, RH, gestão de pessoas etc. No entanto,

essas rotinas devem permitir ao SIAFIC conter o registro contábil de maneira

tempestiva e individualizada.

A INTEGRAÇÃO ENTRE O SIAFIC E OS SISTEMAS ESTRUTURANTES 
DEVE OCORRER SOMENTE POR COMPARTILHAMENTO DA BASE DE 

DADOS OU PODE SER POR MEIO DE ROTINAS AUTOMÁTICAS DE 
IMPORTAÇÃO DE DADOS ENTRE OS SISTEMAS? 



Não, esses são os sistemas estruturantes. É aconselhável que estejam
integrados, mas não há obrigatoriedade de estarem na mesma base de
dados do SIAFIC.

A BASE DE DADOS DE FOLHA, PATRIMÔNIO, TRIBUTOS 
ETC, VAI TER QUE SER INCLUÍDA NA MESMA BASE DA 

CONTABILIDADE? 



SIAFIC – REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS
Requisito 1 – Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos
e os seus efeitos sobre bens, direitos, obrigações, receitas e despesas orçamentárias
ou patrimoniais do ente federativo. Fundamentação: art. 1º, §1º, I

Requisito 2 – Controlar e evidenciar os recursos dos orçamentos, das alterações
decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das
despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das
respectivas disponibilidades. Fundamentação: art. 1º, §1º, II

Requisito 3 – Controlar e evidenciar perante a Fazenda Pública a situação daqueles
que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a elas
pertencentes ou confiados. Fundamentação: art. 1º, §1º, III



SIAFIC – REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS

Requisito 4 – Controlar e evidenciar a situação patrimonial do ente público e a sua
variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis.
Fundamentação: art. 1º, §1º, IV

Requisito 5 – Controlar e evidenciar as informações necessárias à apuração dos
custos dos programas e das unidades da Administração Pública. Fundamentação: art.
1º, §1º, V

Requisito 6 – Controlar e evidenciar a aplicação dos recursos pelos entes
federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de
convênios, de contratos e de instrumentos congêneres. Fundamentação: art. 1º, §1º,
VI



SIAFIC – REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS

Requisito 7 – Controlar e evidenciar as operações de natureza financeira não
compreendidas na execução orçamentária das quais resultem débitos e créditos.
Fundamentação: art. 1º, §1º, VII

Requisito 8 – Emitir relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou
consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas
a que se refere o § 2º do art. 50 da LC nº 101/2000. Fundamentação: art. 1º, §1º, VIII

Requisito 9 – Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e
demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e
financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com
disponibilização das informações em tempo real. Fundamentação: art. 1º, §1º, IX



Requisito 10 – Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com
vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das
contas públicas. Fundamentação: art. 1º, §1º, X

Requisito 11 – Controlar e evidenciar a origem e destinação dos recursos
legalmente vinculados à finalidade específica. Fundamentação: art. 1º, §1º, XI

Requisito 12 – Ser único no ente federativo e permitir a integração com os outros
sistemas estruturantes Fundamentação: art. 1º, §6º

SIAFIC – REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS



SIAFIC - REQUISITOS TECNOLÓGICOS

Requisito 1 – O SIAFIC deverá permitir o armazenamento, a
integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a
periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade
da União. Fundamentação: art. 9º, I

Requisito 2 – Conter mecanismos que garantam a integridade, confiabilidade,
auditabilidade e disponibilidade dos dados. Fundamentação: art. 9º, II

Requisito 3 – Identificação nos documentos que geraram os registros contábeis,
identificação do sistema de origem. Fundamentação: art. 9º, III



Requisito 4 – Atenderá, preferencialmente, a arquitetura dos Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING. Fundamentação: art. 10

Requisito 5 – Controle de acesso baseado na segregação de funções
Fundamentação: art. 11, caput

Requisito 6 – Acesso ao sistema somente por usuários previamente cadastrados
por meio de CPF ou certificado digital e codificação própria e intransferível. O
SIAFIC deverá impedir a criação de usuários sem a indicação de CPF ou certificado
digital. Fundamentação: art. 11, §1º

Requisito 7 – O SIAFIC manterá controle da concessão e da revogação das senhas
de acesso ao sistema Fundamentação: art. 11, §4º

SIAFIC - REQUISITOS TECNOLÓGICOS



Requisito 8 - O SIAFIC arquivará os documentos referentes ao cadastramento e à 
habilitação de cada usuário e os mantêm em boa guarda e conservação, em 
arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle 
interno e externo e por outros usuários. Fundamentação: art. 11, §5º

Requisito 9 - O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de 
dados efetuadas pelos usuários será mantido no SIAFIC e conterá, no mínimo:
1.o código CPF do usuário;
2.a operação realizada; e
3.a data e a hora da operação.
Fundamentação: art. 12

O SIAFIC deverá manter o registro das operações efetuadas no sistema

SIAFIC - REQUISITOS TECNOLÓGICOS



Requisito 10 – Deverá conter mecanismos de proteção contra acesso direto à base
de dados não autorizados. Fundamentação: art. 14

Requisito 11 – Deverá vedar a manipulação da base de dados e registrar cada
operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados. Fundamentação: art.
14, §2º

Requisito 12 - Deverá ocorrer backups de segurança, preferencialmente diários
(verificar o que ficou definido em contrato) Fundamentação: art. 15

SIAFIC - REQUISITOS TECNOLÓGICOS



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 1 – observar as normas de consolidação das contas públicas, em razão
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fundamentação: art. 3º

Requisito 2 – Processar e centralizar o registro contábil dos atos e fatos que afetam
ou podem afetar o patrimônio da entidade. Fundamentação: art. 4º

Requisito 3 – Os registros contábeis realizados no SIAFIC deverão estar em
conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas, ou
seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor
Fundamentação: art 4º, §1º, I



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 4 – Registro contábil deverá ser efetuado em idioma e correntes nacionais
Fundamentação: art 4º, § 1º, II

Requisito 5 – Permitir a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira
para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço
Fundamentação: art. 4º, §2º

Requisito 6 – Registro contábeis devem ser efetuados de forma analítica e refletir a
transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da
característica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente deve permitir
lançamentos contábeis em contas analíticas. Fundamentação: art 4º, §4º



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 7 – Requisitos mínimos para lançamentos contábeis

O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I - a data da ocorrência da transação;
II - a conta debitada;
III - a conta creditada;
IV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma
descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado;
V - o valor da transação; e
VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo
lançamento contábil. Fundamentação: art. 4º, §6º



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 8 – No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá
possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e
identificação. Fundamentação: art. 4º, §7º

Requisito 9 – Requisitos de segurança, preservação e disponibilidade dos
documentos e dos registros contábeis. Fundamentação: art. 4º, § 8º

Requisito 10 – Deverá permitir a acumulação dos registros por centros de custos
Fundamentação: art. 4º, §9º



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Requisito 11 – VEDAÇÕES

•Acumulação periódica de saldos sem a individualização de cada fato contábil
(contabilização apenas na exportação de dados)
•Alterações em base de dados que modifiquem a essência do fato contábil
•Utilização de ferramentas que refaçam lançamentos contábeis após o fato registrado
•DEVE: possuir rotina que permita correções ou anulações por meio de novos registros
preservando o histórico original dos fatos anteriormente registrados. Fundamentação: art.
4º, §10

Requisito 12 – A escrituração contábil deverá representar integralmente o fato ocorrido e
observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a
sua utilidade. O SIAFIC assegurará a inalterabilidade das informações
originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados.
Fundamentação: art. 4º, §1º



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 13 - O SIAFIC conterá rotinas para a realização de correções ou de
anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico
dos atos. Fundamentação: art. 5º

Requisito 14 – O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a
inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês
imediatamente anterior. O SIAFIC impedirá a realização de lançamentos após o
dia 25 do mês subsequente. Fundamentação: art. 6º, I c/c §1º



SIAFIC - REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 15 - O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro dos
atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício
imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e
cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impedirá a realização de lançamentos
após o dia 30 de janeiro. Fundamentação: art. 6º, II

Requisito 16 - O SIAFIC ficará disponível até o último dia do mês de fevereiro para
outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício
imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se
referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 101/2000. O SIAFIC impedirá a
realização de lançamentos após o último dia do mês de fevereiro. Fundamentação:
art. 6º, III



O decreto não entra no mérito de como deve ser essa disponibilização para
os órgãos de controle interno e externo, ficando a cargos desses órgãos
definirem com os entes o método de acesso aos documentos.

O DECRETO ESTIPULA QUE OS DOCUMENTOS GERADOS PELO 
SIAFIC FICARÃO À DISPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

INTERNO E EXTERNO. COMO DEVE SER ESSE ACESSO? 



O decreto não trata objetivamente essa questão, mas é recomendável que o
administrador do SIAFIC seja um servidor público efetivo com formação
compatível com a responsabilidade da função. Além disso, é muito importante
que este administrador siga as demais regras previstas no Decreto 10.540/2020,
em especial o previsto no art. 14, que trata mecanismos de proteção contra
acesso direto não autorizado à base de dados.

O INCISO XVI DO ART. 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 TRAZ 
O CONCEITO DE ADMINISTRADOR DO SIAFIC. HÁ ALGUMA EXIGÊNCIA 

DE ÁREA DE FORMAÇÃO DESSE PROFISSIONAL? É OBRIGATÓRIO 
ESSA FUNÇÃO SER EXERCIDA POR UM SERVIDOR DO ENTE? EM 
CASO AFIRMATIVO, TERIA QUE SER UM SERVIDOR EFETIVO OU 

COMISSIONADO? PODE SER ALGUÉM DA EMPRESA FORNECEDORA 
DO SISTEMA? 



A disponibilização de documentos no período “D + 1”, ou seja, o dia do 
lançamento mais o dia seguinte.

O QUE É DISPONIBILIZAÇÃO EM TEMPO REAL? 



A obrigação legal de fiscalização dos entes é dos Tribunais de Contas. Os
órgãos de controle terão papel colaborativo, pois só a partir de 1º de janeiro de
2023 começarão a fazer a fiscalização a respeito da operacionalização.

Existe um Acordo de Cooperação Técnica entre o Tesouro Nacional e os
Tribunais de Contas, por intermédio do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). Neste
ACT, um dos grupos de trabalho trata de requisitos mínimos de sistemas. Dentre
as atividades previstas para este GT, está a definição de estratégia de
fiscalização.

QUEM VAI FISCALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC? 
QUAL O PAPEL DO TESOURO NACIONAL? 



O SIAFIC surgiu para facilitar o envio de informações para o SICONFI. Caso o
SIAFIC do ente atenda a todos os requisitos mínimos, será muito mais fácil
gerar os dados para transparência e envio de informações aos vários usuários
da informação, como o SICONFI, por exemplo.

QUAL A RELAÇÃO DO SIAFIC COM O SICONFI? 



Se o software atual do Poder Executivo atender aos requisitos mínimos exigidos
no Decreto nº 10.540/2020, ele poderá ser instalado nos outros órgãos. A
exigência é que o software atenda aos requisitos mínimos do Decreto Federal.
Em relação a se fazer um novo processo licitatório, ou aditar o contrato vigente,
cabe a cada ente analisar a possibilidade de acordo com a sua legislação. Sendo
assim, se o software do Poder Executivo atender ao Decreto nº 10.540/2020 e a
legislação permitir o aditamento do contrato atual, ele poderá ser instalado nos
outros órgãos.

PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO CONTÁBIL, 
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO NO MUNICÍPIO O PODER 
EXECUTIVO OBRIGATORIAMENTE TERÁ QUE FAZER UM 

PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO SOFTWARE OU 
ELE PODERÁ ADITAR O CONTRATO DO SOFTWARE ATUAL NO 
EXECUTIVO PARA SER INSTALADO NOS OUTROS ÓRGÃOS? 



Muito obrigada

Contato: contato@aliancaassessoriamg.com.br
Fone: (31) 99977-0299


