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RESOLUÇÃO Nº 402/05, de 10 de maio de 2005 

 
Altera dispositivos da Resolução nº 1.277/04. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 

 
Considerando a implantação do Sistema Integrado da Administração Financeira para Estados e 

Municípios – SIAFEM desenvolvido para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, 
patrimonial e contábil da Administração Estadual Direta e Indireta; 

 
Considerando que o sistema permite maior transparência, eficiência e eficácia na gestão dos 

recursos públicos, facilitando o acompanhamento pari passu do controle externo, 
 
 
 R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º Conceder, a todos os órgãos do Estado, inclusive suas autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economias mistas e fundos especiais que participam do SIAFEM, a 
faculdade de optar pelo não encaminhamento dos documentos abaixo relacionados, tendo em vista que 
os mesmos poderão ser acessados através do próprio Sistema por esta Corte de Contas: 

I - demonstrativo das notas de empenho emitidas; 
II - uma via de cada nota de empenho emitida; 
III - relação de todas as contas bancárias, inclusive as não movimentadas, indicando a fonte do 

recurso (anexo IV); 
IV – cópia do extrato da conta única do Estado; 
V - registro de movimentação bancária individualizada por conta-corrente (anexo VI); 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica à Secretaria de Fazenda 

quanto ao envio da relação das contas bancárias sob a responsabilidade da unidade técnica competente 
com suas respectivas identificações e saldos finais, no mês de dezembro, e ao governador do Estado 
com relação ao envio dos extratos e conciliações bancárias do mês de dezembro das contas 
relacionadas no balanço patrimonial do Estado. 

 
Art. 2º A Secretaria de Fazenda como órgão gestor do SIAFEM continua obrigada a enviar o 

extrato da conta única do Estado ou outra que vier a substituí-la, acompanhado da respectiva 
conciliação bancária. 

 
Art. 3º Nos incisos XIII e XIV dos artigos 2º e 4º, VII e VIII do art. 6º, XIV e XV do art. 18, 

XI e XII do artigo 24 da Resolução nº 1.277/04, de 16 de dezembro de 2004, onde se lêem ordens de 
pagamento leiam-se ordens bancárias para os órgãos e entidades participantes do SIAFEM. 

 
Art. 4º Os Hospitais e demais Unidades Públicas Estaduais de Saúde que não forem unidades 

gestoras deverão enviar todos os documentos relacionados nos artigos 18 e 19 da Resolução nº 
1.277/04. 

 
Art. 5º O demonstrativo de execução orçamentária e financeira da receita (anexo III) terá suas 

nomenclaturas de receita alteradas em função do SIAFEM conforme anexo desta resolução. 
 
Art. 6º No demonstrativo da conciliação bancária (anexo V) onde se lê cheque leia-se ordem 

bancária. 
 
Art. 7º Esta Resolução tem efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2005. 
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ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA RECEITA 

 
 

Previsão Anual Código Receita 
Inicial Atualizada 

Receita Arrecadada 

 RECURSOS DO TESOURO    
 RECURSOS DE CONVENIOS    
 COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE    
 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS    
 RECURSOS DO SUS    
 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO    
 VALORIZACAO DO ENSINO    
 OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS    
 OPERACÕES DE CREDITO EXTERNAS    
 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS    
 RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA    

Total Receita    
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ERRATA 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ 
 
Resolução nº 1.277/04 de 16 de dezembro de 2004. 
No art. 46, parágrafo único, onde se lê capítulo III leia-se capítulo IV. 
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