
Estado do Espírito Santo

Why (por que será feito? 

Quais os resultados 

esperados?)

When (quando será feito?) Where (Onde será feito?) Who (por quem será feito?) How (como será feito?)
How much (quanto vai custar? 

Qual será o esforço?)

001

Notificação à Câmara Municipal 

dos itens constantes no 

Decreto n° 10.540/20, bem 

como do plano de ação a ser 

realizado

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1° e §3°
Até 31/05/2021 No prédio central da Prefeitura Gabinete do Prefeito

Encaminhamento de ofício à 

Câmara Municipal e e-mail 

contendo o plano de ação

N/A

002

Levantamento das 

inconsistências ocorridas nos 

fechamentos mensais dos anos 

anteriores e do exercício 

vigente

Busca-se o atendimento ao art. 

4°, § 10, e art. 5° do Decreto n° 

10.540/20, e identificar as 

falhas internas

Até 30/06/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Relatório apontando as 

inconsistências ocorridas, bem 

como os locais de 

acontecimento das mesmas

N/A

003

Levantamento das 

inconsistências entre o sistema 

de contabilidade e as 

informaões enviadas no SIOPE 

e SIOPS

Busca-se o atendimento ao art. 

4°, § 10, e art. 5° do Decreto n° 

10.540/20, e identificar as 

falhas internas

Até 30/06/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Relatório apontando as 

inconsistências ocorridas, bem 

como os locais de 

acontecimento das mesmas

N/A

004
Identificar a adequação ao 

Decreto

Busca-se o atendimento ao art. 

4°, Decreto n° 10.540/20
Até 30/06/2021 No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Departamento de 

Contabilidade

Elaborar check list com os itens 

presentes no art. 4° e, junto ao 

executores das respectivas 

tarefas, avaliar o cumprimento 

das mesmas, bem como os 

itens que faltam para 

cumprimento, e verificar o que 

é necessário a adequação para 

atendimento ao mesmo

N/A

005

Reconhecimento das receitas 

pelo fato gerador e 

arrecadação (quando for o 

caso)

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, § 1°, I do Decreto n° 

10.540/20

Imediato No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

As receitas derivadas de 

lançamento direto, deverão ser 

informadas tempestivamente 

ao Departamento de 

Contabilidade. Aquelas em que 

a arrecadação é concomitante 

ao fato gerador, deverão ser 

lançancadas assim que 

arrecadadas

N/A

What (o que será feito?)
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006

Reunião para análise e 

apontamento das melhorias 

referente ao levantamento das 

inconsistências

Apresentar as falhas 

encontradas e formas de 

soluciona-las

Até 31/07/2021 No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Departamento de 

Contabilidade

N/A N/A

007
Elaboração de novas IN's para o 

departamento de contabilidade

Atualização das IN's vigentes 

para o Departamento de 

Contabilidade

Após reestruturação do 

Departamento de 

Contabilidade

No prédio central da Prefeitura
Departamento de 

Contabilidade

Adequação das IN's à 

reestruturação do 

Departamento de 

Contabilidade

N/A

008

Criação de IN ou decreto para 

regulamentar doações 

recebidas

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, I do Decreto n° 10.540/20
Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração

Criação de norma a fim de 

regulamentar os 

procedimentos a serem 

realizados quando da receita 

de doação por este Município

N/A

009
Adequação das contas 

bancárias as fontes de recursos

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, II do Decreto n° 10.540/20
Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Verificar a melhor forma a fim 

de evitar que ocorra o registro 

de contas bancárias com mais 

de uma fonte de recurso

N/A

010
Atualização e adequação a IN 

de ordem cronólogica

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, XI do Decreto n° 10.540/20
Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Atualizar a IN de ordem 

cronológica no Município de 

acordo com a sistematização 

adotada no dia a dia

N/A

011
Transferência do superávit para 

a fonte inicial "2"

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, I do Decreto n° 10.540/20

Ao término de cada exercício 

financeiro (a partir de 2023)
Software Secretaria de Finanças

Transferência do superávit do 

respectivo exercício para a 

fonte 2, iniciando o próximo 

exercício com a separação dos 

recursos advindos do 

orçamento vigente e do 

superávit, buscando maior 

controle orçamentário

N/A
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012

Implementação do 

acompanhamento do 

planejamento x execução do 

orçamento

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, II do Decreto n° 10.540/20
Até 30/06/2022 No prédio central da Prefeitura

Prefeito

Secretaria de Finanças

Estudo e implementação da 

melhor forma para ocorrer o 

acompanhamento do 

planejamento x execução do 

orçamento e quais serão os 

realizadores desta tarefa

A ser definido posteriormente, 

conforme reestruturação

013

Acompanhamento do 

planejamento x execução do 

orçamento

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, II do Decreto n° 10.540/20

Após a implementação e de 

forma contínua
No prédio central da Prefeitura A ser definido posteriormente A ser definido posteriormente N/A

014

Implementação da entrega de 

informação à Contabilidade a 

respeito dos termos de 

parceria concedidos e afins

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, VI do Decreto n° 10.540/20

Ao final de cada prestação de 

contas
No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Entrega de informação à 

Contabilidade a respeito se 

houve a aprovação ou não das 

prestações dos termos de 

parceria concedidos e afins. 

Caso haja rejeição, deverá 

ocorrer o registro do débito do 

ente e, consequentemente, a 

realização dos procedimentos 

de cobrança do mesmo

N/A

015

Notificação aos setores sobre 

as falhas identificadas no 

levantamento realizado nos 

itens 002 e 003

Busca-se o atendimento ao art. 

4°, § 10, e art. 5° do Decreto n° 

10.540/20

Até 31/08/2021 No prédio central da Prefeitura

Departamento de 

Contabilidade

Secretaria de Finanças

Encaminhamento de ofício aos 

Setores
N/A

016

Monitoramento das 

adequações solicitadas através 

de ofício

Busca-se o atendimento ao art. 

4°, § 10, e art. 5° do Decreto n° 

10.540/20

Contínuo No prédio central da Prefeitura UCCI A ser definido posteriormente N/A

017

Procedimento licitatório para 

contratação de empresa para 

novo levantamento patrimonial

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, IV, do Decreto n° 

10.540/20

Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura
Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração

Necessidade de levantamento 

dos itens patrimoniais, com 

unificação do registro 

patrimonial, junto ao valor de 

avaliação dos bens e indicação 

da vida útil dos mesmos

A ser definido posteriormente, 

conforme coleta de 

orçamentos
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018
Início do levantamento 

patrimonial

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, IV, do Decreto n° 

10.540/20

Após realização do empenho 

referente à contratação do 

procedimento licitatório e 

autorização do Prefeito 

Municipal para início dos 

trabalhos

Em todo o Município Empresa contratada
Conforme detalhado no 

contrato
Conforme valor contratado

019
Fiscalização do levantamento 

patrimonial

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, IV, do Decreto n° 

10.540/20

Durante o levantamento 

patrimonial a ser realizado pela 

empresa contratada

Em todo o Município Fiscais do contrato

Fiscalização do levantamento 

dos itens patrimoniais, com 

unificação do registro 

patrimonial, junto ao valor de 

avaliação dos bens e indicação 

de vida útil dos mesmos

N/A

020
Inserção dos dados referentes 

ao levantamento patrimonial

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, IV, do Decreto n° 

10.540/20

Após conclusão dos trabalhos 

da empresa contratada
No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Inserção dos dados no 

software, conforme relatório 

da empresa contratada para 

levantamento patrimonial

N/A

021 Inventário - Patrimônio

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, IV, do Decreto n° 

10.540/20

Estimado para 30/06/2022 Em todo o Município Secretaria de Administração

Confronto entre os patrimônios 

apurados no levantamento 

patrimonial e dos adquiridos 

posteriormente, e os 

registrados no sistema de 

patrimônio

N/A

022
Implementação dos 

almoxarifados setoriais

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e III do Decreto n° 

10.540/20

Até 31/12/2021 A ser definido posteriormente Secretaria de Administração A ser definido posteriormente A ser definido posteriormente

023 Inventário - Almoxarifado

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e III do Decreto n° 

10.540/20

Estimado para 30/06/2022 Almoxarifados Secretaria de Administração

Confronto entre os 

almoxarifados setoriais e os 

dados registrados no sistema 

de patrimônio

N/A

024 Proposição de lei de diárias

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e III do Decreto n° 

10.540/20

Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura
Gabinete do Prefeito

Procuradoria

Envio de proposta de lei de 

diárias adequando-a às 

necessidades para 

cumprimento do decreto

N/A
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025
Proposição de lei de 

suprimento de fundos

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e III do Decreto n° 

10.540/20

Até 30/09/2021 No prédio central da Prefeitura
Gabinete do Prefeito

Procuradoria

Envio de proposta de lei de 

diárias adequando-a às 

necessidades para 

cumprimento do decreto

N/A

026

Inserção de todos os contratos 

e afins no sistema de forma a 

serem compatíveis com a 

contabilidade

Busca-se o atendimento ao art. 

4° do Decreto n° 10.540/20
Imediato/Contínuo No prédio central da Prefeitura Secretaria de Administração

Preenchimento de contratos e 

afins pelo Setor de Compras e 

pelo Setor de Licitações de 

forma que os dados possam ser 

obtidos de forma integral pelo 

Departamento de 

Contabilidade

N/A

027
Conciliação das contas 

contábeis

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e VII do Decreto n° 

10.540/20

Até 30/06/2022 No prédio central da Prefeitura

Departamento de 

Contabilidade

Assessoria Contabil

Levantamento da composição 

das contas a fim de identificar 

os itens para chegar ao valor 

atual 

N/A

028
Implantação da conciliação 

mensal das contas contábeis

Busca-se o atendimento ao art. 

1°, §1°, I e VII do Decreto n° 

10.540/20

Conforme realização das 

conciliações das contas
No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Departamento de 

Contabilidade

Verificar e atualizar a 

conciliação mensal realizada e 

verificar a necessidade da 

realização de eventuais 

lançamentos de ajustes 

contábeis decorrentes de 

lançamentos equivocados

N/A

029
Adequação dos atuais usuários 

do sistema de contabilidade

Busca-se o atendimento ao art. 

11, §2° e § 3° do Decreto n° 

10.540/20

Até 31/07/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Verificação de quais são os 

atuais usuários do sistema, e a 

real necessidade dos mesmos 

permanecerem com acesso, 

além da análise do tipo de 

acesso permitido. Deverá haver 

a formalização de cada 

Secretário autorizando os 

atuais usuários

N/A

030 Cadastramento dos usuários

Busca-se o atendimento ao art. 

11, §2° e § 3° do Decreto n° 

10.540/20

Contínuo No prédio central da Prefeitura Secretaria de Finanças

Formalização de cada 

Secretário autorizando os 

atuais usuários e discriminando 

onde os mesmos poderão ter 

acesso

N/A
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031
Criação de arquivo eletrônico 

centralizado

Busca-se o atendimento ao art. 

11, §5° do Decreto n° 

10.540/20

Até 31/12/2021 No prédio central da Prefeitura Secretaria de Administração A ser definido posteriormente N/A

032

Reunião com a equipe de 

Tecnologia da Informação para 

dar ciência dos itens constantes 

no Decreto n° 10.540/20

Apresentar os itens do art. 9° a 

fim de verificar a necessidade 

de alguma implementação a 

ser realizada para 

cumprimento do mesmo

A ser definido posteriormente 

as ações anteriores
No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Gabinete do Prefeito

UCCI

Secretaria de Administração

N/A N/A

033

Levamentamento das 

necessidades de adequação do 

software utilizado no Município

Avaliar a situação atual 

(aderência do sistema de 

contabilidade aos padrões 

mínimos de qualidade do 

Decreto 10.540/2020)

Durante toda a execução do 

plano de ação e anterior à 

reunião com a empresa do 

software

No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Secretaria de Administração

Gabinete do Prefeito

UCCI

Departamento de 

Contabilidade

Com base na situação atual 

avaliada identificar ações 

corretivas do sistema atual ou a 

necessidade de uma nova 

contratação

N/A

034

Reunião com a empresa 

fornecedora do Software para 

alinhamento e entendimento 

quanto as necessidades de 

adequação aos padrões 

mínimos de qualidade

Adequação do software as 

necessidades do Município 

para atendimento ao Decreto 

10.540/20

A ser definido posteriormente 

as ações anteriores
No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Secretaria de Administração

Gabinete do Prefeito

UCCI

Departamento de 

Contabilidade

A ser definido posteriormente A ser definido posteriormente

035
Acrescentar gastos a serem 

realizados no PPA, LDO e LOA
Atendimento a LRF e a 4.320

Após identificação dos custos 

das ações
No prédio central da Prefeitura

Secretaria de Finanças

Secretaria de Administração

Gabinete do Prefeito

UCCI

Departamento de 

Contabilidade

Após a realização da ação 

constante nesse plano, junto a 

previsão de quanto irá custar, 

os dados deverão ser 

repassados aos responsáveis 

pela elaboração das peças de 

planejamento e orçamento.

N/A
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036 Implantação do PDTI Municipal

Criação de Plano Diretor que 

venha atender os Requisitos da 

legislação atual, principalmente 

quanto aos requisitos do 

Decreto 10.540/20, Lei 

12.27/20211 de Acesso as 

informações e   Lei 13709/2018 

Lei Geral de Proteção de Dados  

Pessoais

31/06/2022

Prefeitura de Afonso Cláudio, 

Camara Municipal, Participação 

Popular

Comissão de Elaboração do 

PDTI

A elaboração do plano se 

aplicará através de  dignostico 

da estrutura tecnologica 

municipal, reuniões de 

planejamento da 

reestruturação/ elaboração do 

plano e e audiências publicas.

N/A

037

Garantir em Termo de refência 

para contração de software o 

atendimento aos requisitos de 

armazenamento, integração, 

importação e exportação de 

dados.

Proteção, integração, 

importação e exportação
Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A

038

Atestar que o SIAFIC contem 

mecanismos que garantem a 

Integridade, a Confiabilidade, a 

Auditabilidade e a 

Disponibilidade das 

Informações.

Garantia de Integridade, a 

Confiabilidade, a 

Auditabilidade e a 

Disponibilidade das 

Informações.

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A

039

Garantir que o SIAFIC permita a 

Identificação do Sistema e 

Desenvolvedor nos 

Documentos Contábeis que 

deram origem aos registros;

Garantir que o SIAFIC permita a 

Identificação do Sistema e 

Desenvolvedor nos 

Documentos Contábeis que 

deram origem aos registros;

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A
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040

Garantir que o SIAFIC contenha 

controle de acesso dos usuários 

por segregação de funções, 

para controle ou consulta e 

também de acesso aos dados 

das demais Unidades Gestoras 

(cadastros com CPF ou 

Certificado Digital e codificação 

própria e intransferível)

Garantir que o SIAFIC contem 

controle de acesso dos usuários 

por segregação de funções, 

para controle ou consulta e 

também de acesso aos dados 

das demais Unidades Gestoras 

(cadastros com CPF ou 

Certificado Digital e codificação 

própria e intransferível)

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A

041

Garantir o acesso ao SIAFIC 

para usuários cadastrados seja 

dado por autorização de 

superiores do administrador do 

SIAFIC mediante assinatura de 

termo de responsabilidade e e 

que seja realizado login através 

de CPF e Senha ou Certificado 

Digital

Garantir o acesso ao SIAFIC 

para usuários cadastrados seja 

dado por autorização de 

superiores do administrador do 

SIAFIC mediante assinatura de 

termo de responsabilidade e e 

que seja realizado login através 

de CPF e Senha ou Certificado 

Digital

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A

042

Garantir que o SIAFIC permite 

auditoria de dados para 

controlar Inserções, Exclusões 

ou Alterações efetuadas pelos 

Usuários com a identificação do 

CPF, operação Realizada, Data 

e Hora com acesso restrito à 

usuários permitidos

Garantir que o SIAFIC permite 

auditoria de dados para 

controlar Inserções, Exclusões 

ou Alterações efetuadas pelos 

Usuários com a identificação do 

CPF, operação Realizada, Data 

e Hora com acesso restrito à 

usuários permitidos

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A
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043

Garantir que o SIAFIC 

evidencia, NO MÍNIMO: - I. os 

bens, os direitos, as obrigações, 

as receitas e as despesas 

orçamentárias ou patrimoniais - 

II. a execução das receitas e 

despesas orçamentárias, bem 

como suas alterações - III. a 

situação patrimonial e sua 

variação - IV. a apuração dos 

custos - V. controle de 

convênios, contratos e 

instrumentos congêneres - VI. 

Diário, Razão e Balancetes 

(individuais e consolidados) - 

VII. demonstrações contábeis, 

relatórios e demonstrativos 

fiscais, orçamentários, 

econômicos e financeiros - VIII. 

operações intragovernamentais 

- IX. origem e destinação dos 

recursos legalmente vinculados

Garantir que o SIAFIC 

evidencia, NO MÍNIMO: - I. os 

bens, os direitos, as obrigações, 

as receitas e as despesas 

orçamentárias ou patrimoniais - 

II. a execução das receitas e 

despesas orçamentárias, bem 

como suas alterações - III. a 

situação patrimonial e sua 

variação - IV. a apuração dos 

custos - V. controle de 

convênios, contratos e 

instrumentos congêneres - VI. 

Diário, Razão e Balancetes 

(individuais e consolidados) - 

VII. demonstrações contábeis, 

relatórios e demonstrativos 

fiscais, orçamentários, 

econômicos e financeiros - VIII. 

operações intragovernamentais 

- IX. origem e destinação dos 

recursos legalmente vinculados

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software em 

atendimento ao SIAFIC.

N/A

044
Assegurar que o SIAFIC possua 

rotinas Backup 

Backup Locais e em nuvem com 

retenções e pronta 

recuperação.

Até 31/06/2022 Prefeitura de Afonso Cláudio.

Gestores do Pedido de 

Contrato e equipe de acessoria 

Técnica em Informática

Através de Termo de 

Referencia e contrato para 

aquisição de Software que 

atendenda o SEIAFIC

N/A

045 Melhoria da Estrutura de TI 

Aquisição de Equipamentos de 

rede /1000. Aquisição de 

servidores com alta capacidade 

de processamento e alta 

disponibilidade. Aquisição de 

equipamentos de Nobreak. 

Até 31/12/2021 Prefeitura de Afonso Cláudio.
Secretaria de Administração e 

Secretaria de Finanças

Processo de compra dos 

equipamentos
N/A

 Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio


