
ESTADO DO PIAUÍ
TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 590/2021-GAB Teresina, 26 de abril de 2021

À Sua Excelência

Chefe do Poder Executivo Estadual ou Municipal

Assunto: Plano de ação para adequar o SIAFIC (sistema de contabilidade) ao Dec. Federal 

10.540/2020, a ser enviado até 05/05/2021 – Protocolo 006120/2021.

                  Senhor,

1.    No último dia 06 de novembro de 2020, foi publicado o Decreto Federal nº 

10.540, que “Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de 

Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle”. Este normativo é também 

uma conquista decorrente de esforços conjuntos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 

dos Tribunais de Contas de todo o país, mediante suas entidades representativas: Associação 

dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon e Instituto Rui Barbosa – IRB. As 

entidades acima passaram a atuar conjuntamente mediante Acordo de Cooperação Técnica 

nº 01/2018, ficando o Grupo de Trabalho nº 3 (GT 3) responsável pelas discussões acerca 

dos SIAFICs.

2.     Segundo o art. 1º, § 1º, do Decreto Federal nº 10.540/2020, o Sistema Único e 

Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, também 

chamado de SIAFIC, “corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e 

gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as 

informações dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da 

Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art20
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resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a 

administração orçamentária, financeira e patrimonial [...]”. Em suma, o SIAFIC corresponde 

ao sistema de contabilidade utilizado pelo ente federativo.

3.           Os SIAFICs de todos os entes da federação deverão se adequar às regras 

previstas no Decreto Federal até 01/01/2023, conforme previsto em seu art. 18. Entretanto, 

este artigo também prevê, em seu 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 de 

controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de 

amplo acesso público.” (grifo nosso)

4.        Nesse sentido, todos os entes federativos deverão elaborar e divulgar, até dia 

05 de maio de 2021, plano de ação evidenciando as atividades e os prazos para adequação 

de seus SIAFICs aos termos do Decreto Federal, compartilhando estes planos com órgãos de 

controle interno e externo. 

5.       Assim, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI, visando colaborar com 

a gestão no diagnóstico e posterior adequação aos termos do Decreto Federal nº 

10.540/2020, bem como auxiliar na consolidação de diagnóstico nacional de todos os entes 

federativos, encaminha ao Sr(a) o formulário de avaliação do SIAFIC elaborado pelo GT 3.

6.       O procedimento para acesso ao formulário eletrônico será enviado ao e-mail 

dos(as) Chefes do Poder Executivo Estadual ou Municipal cadastrados no TCE, que deverão 

designar os respectivos responsáveis para preenchimento do formulário mediante sistema 

CAPTURE, conforme links abaixo:

  a) Link para acesso ao sistema CAPTURE: 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/capture

https://sistemas.tce.pi.gov.br/capture
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b) Manual de utilização do CAPTURE: https://www.tce.pi.gov.br/wp-

content/uploads/2021/04/Manual-operacional-capture-

JURISDICIONADO.pdf  

7.            Imprescindível que o formulário seja preenchido até o dia 05/05/2021, 

prazo máximo previsto no art. 18, parágrafo único, do Decreto. Ressalta-se que a resposta 

ao formulário deve vir acompanhada do plano de ação elaborado pelo respectivo ente 

federativo, como arquivo anexo.

8.            Em caso de dúvida, os contatos serão feitos à Divisão de Apoio ao 

Jurisdicionado – DAJUR pelos e-mails dajur@tce.pi.gov.br, ou pelo telefone (86)3215-3955.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente pelo sistema e-TCE
CONSª LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS

Presidente do TCE/PI
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