
Experiencia e Reflexões quanto 
as adaptações ao Decreto 

Federal 10.540/2020 



GESTOR, QUANDO VOCÊ PRECISA TOMAR UMA DECISÃO, DE QUAL 
DEPARTAMENTO VOCÊ SOLICITA A INFORMAÇÃO?

• Qual e quanto é a sua disponibilidade financeira?
• Qual e quanto se tem de restos a pagar?
• Quanto você possui de bens móveis?
• Quanto você possui de bens imóveis?
• Qual a sua receita corrente líquida?
• (...)
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• Na década de 60, a opinião sobre contabilidade era péssima, especialmente
quanto às informações geradas. E não estava relacionada com os
investimentos em ações.

• A ideia que Ball e Brown desafiaram era aquela em torno do valor da
contabilidade.

• Na época, havia tantos métodos diferentes que os contadores poderiam
optar por produzir inúmeros resultados financeiros diferentes.

Fonte: BALL; BROWN, Philip. An empirical evaluation of
accounting income numbers. Journal of accounting
research.



Embasado neste conceito
Pontos atendidos
• Lançamentos sempre realizados em

contra partida e tempestivamente
• Ajustes sempre por meio de novos

lançamentos
• Consultas a qualquer momento
• Relatórios gerados automaticamente
• Backups de segurança
• Consolidação de todos os órgãos
• Plano de Contas PCASP – Sem plano

de contas paralelos para
contabilização.

Pontos que foram adaptados 
• Demonstrativos em moeda 

estrangeira;
• Processo de cadastramento do 

usuário (autorizações)
• Melhoria na rotinas de auditoria.
• Fornecedor e usuário impressos no 

rodapé dos relatórios.



Processos Internos 
– SIAFIC depende 
dos estruturantes 

Prazos (de 
fechamentos)

Software do 
Município 

(regras 
estabelecidas)

Software dos 
TCEs (atendendo 

as regras)

Cortes de Contas 
Pública (regras) –

PCASP, 
ementários.
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