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ERA DIGITAL

O que é essa tal de ERA DIGITAL?



CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA

MUDANDO JUNTO E MIGRANDO PARA A ERA DIGITAL

TI + CONTABILIDADE = CONTABILIDADE DIGITAL

Na área privada - Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 

o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), e-social, etc

Três grandes projetos: Escrituração Contábil 

Digital, Escrituração Fiscal Digital e a NF-e -

Ambiente Nacional

TUDO ASSINADO E TRANSMITIDO DE FORMA DIGITAL

CERTIFICADO DIGITAL, A GRANDE ENCRENCA





SIAFIC

- o Siafic é o Sistema Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Financeira e Controle;

- um software que deve ser utilizado pelos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e órgãos de cada ente;

- com base de dados compartilhada e integrado aos 

sistemas estruturantes (gestão de pessoas, patrimônio, 

controle etc.).

- 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.

Fonte: perguntas e respostas STN



Então, são duas situações diferentes:

- O software integrado–COM SUA FUNÇÃO DE SOFTWARE

- Procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP



Art. 48 da LRF - ALTERADO

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.

Requisitos a observar:
➔Adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
➔Regras Contábeis sob controle do Contador
➔Imutabilidade dos Documentos
➔Registros Contábeis Automatizados
➔Geração de Relatórios e demonstrativos em consonância com as regras do 
MDF e MCASP
➔Documentos básicos com informações mínimas.
➔Regras de segurança para acesso e armazenamento das informações
➔Possibilidade de integração com sistemas de transparência e controle

Fonte: TCE/RR



- O Siafic deverá estar implantado até o dia 01/01/2023. 

- 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.

Fonte: perguntas e respostas STN
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6

Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas 

estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, 

almoxarifado, etc .

7
Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base 

de dados é compartilhada entre os seus usuários. 

8

Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a 

consulta e a extração de dados e de informações de 

maneira centralizada.

9
Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo 

Poder Executivo.

10

Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos 

relacionados com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.

MODELO DECRETO PLANO DE AÇÃO CNM
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Fonte: CNM – Confederação Nacional de Municípios



-- A mesma empresa que fornece o Siafic para o Executivo será 

a mesma para o Poder Legislativo? 

- O software de execução orçamentária, administração financeira e orçamentária 

deve ser um só. 

- Este mesmo software será utilizado pela Poder Executivo e Poder Legislativo. 

- Os acessos dos usuários que preenchem e utilizam o sistema é que deve ser 

diferente. 

-- Os municípios poderão contratar um único sistema de 

gestão para autarquia, legislativo e executivo? 

- O Siafic é um sistema de execução Orçamentária, Administração Financeira e 

Controle e não necessariamente de gestão. 

- Ele deve permitir a integração com outros sistemas estruturantes. 

- O Sistema único deve ser adotado por todos os Poderes e órgãos referidos no 

art. 20 da LC 101/2000, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas 

estatais dependentes e fundos.

Fonte: perguntas e respostas STN



-- O que são módulos complementares do Siafic?

- São módulos que compõem o Siafic e que são indispensáveis para que os módulos 

principais executem suas funções. 

- Por exemplo: contas a pagar, contas a receber etc

- Não confundir os módulos complementares com os sistemas estruturantes. 

-- O que são os sistemas estruturantes? Qual a relação deles com o 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,

- Exemplos: patrimônio, gestão de pessoas etc. 

- O Siafic deve permitir a sua integração com os sistemas estruturantes. 

- Embora essa integração não seja obrigatória, 

- os registros contábeis derivados dos sistemas estruturantes devem acontecer 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.

Fonte: perguntas e respostas STN



DECRETO 10.540/2020 - SIAFIC

Isto é questão de software!



DECRETO 10.540/2020 - SIAFIC

Isto é questão de procedimento contábil!

- Um lançamento contábil para cada fato contábil, e não lançamentos acumulados;

- Não pode voltar no tempo para alterar lançamentos ou excluir lançamentos;

- Pode sim, corrigir erros passados, mas por meio do ESTORNO;



DECRETO 10.540/2020 - SIAFIC





A TECNOLOGIA É SÓ UMA 

FERRAMENTA PARA FACILITAR OS 

PROCESSOS, PORÉM, O 

PROFISSIONAL QUE UTILIZA E 

ALIMENTA ESSA FERRAMENTA É 

MAIS IMPORTANTE.

Adaptado de BILL GATES
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