
 

 

 

DECRETO Nº 3.283, de 28 de abril de 2021. 

 

          Dispõe sobre o Plano de Ação para atender 

ao Mínimo de Qualidade do SIAFIC e dá 

outras providências 

 

 

 

GARLENO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de Santana da Boa 

Vista, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal. 

 

DECRETA 

 

Art. 1° - Este decreto apresenta o Plano de Ação estabelecido pelo parágrafo 

único do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, com vistas à 

implementação do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. 

 

Art. 2° - Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a 

implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes 

Órgãos: 

I – Secretaria Municipal da Fazenda 

II – Secretaria Municipal de Administração 

 

§ 1º Os responsáveis indicarão um representante para compor uma comissão 

de implantação e acompanhamento do Plano de Ação com o objetivo de atender ao padrão 

mínimo de qualidade do SIAFIC. 

 

§ 2º O Poder Legislativo e os Órgãos integrantes do Executivo indicarão um 

servidor responsável para compor a comissão de implantação e acompanhamento do 

desenvolvimento do Plano de Ação para atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.  

 

Art. 3° - O Plano de Ação para implantação do padrão mínimo de qualidade 

do SIAFIC priorizará as seguintes ações:  

 

I – Cientificação aos Gestores, Poder Legislativo e Fundos 

II – Levantamento das demandas e especificidades dos Órgãos da 

Administração Municipal 

III – Levantamento das especificações junto aos diversos Órgãos da 

Administração Municipal 

IV – Procedimentos para Contratação do Sistema Único para atender a todos 

os Órgãos da Administração Municipal 

V – Execução da contabilidade e execução orçamentária e financeira de todos 

os Órgãos da Administração Municipal no sistema único – SIAFIC a partir de 01 de janeiro de 

2023. 

 

Parágrafo Único – Será apresentado em anexo ao Plano de Ação um 

cronograma de desenvolvimento evidenciando os prazos previstos para execução das ações. 



 

 

 

 

Art. 4° - Os designados no artigo 2º ficarão responsáveis pela disponibilização 

do Plano de Ação ao Órgão de Controle Interno e ao Tribunal de Contas do Estado, além da 

obrigação de divulgar em meio eletrônico de amplo acesso público. 

 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA, 

Em 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

                                                            GARLENO ALVES DA SILVA 

                                                            Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se  

 

 

 

Guilherme Alves da Silva 

Secretário Municipal de Administração 


