COMUNICADO GP Nº 18/2022
FORMULÁRIO DE PESQUISA – SIAFIC
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO, COMUNICA que se encontra disponível o
Formulário “Diagnósticos dos SIAFICS” para preenchimento pelos responsáveis dos
setores contábeis das Prefeituras Municipais e pela Contadoria Geral do Estado.
Este formulário tem por objetivo avaliar o atual estágio de adequação aos
requisitos mínimos de qualidade dos Sistemas Únicos Integrados de Administração
Financeira e Controle (SIAFICS), que deverão ser observados por todos os entes
federativos a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme determinado no Decreto Federal
nº 10.540, de 2020, bem como verificar a evolução em relação ao informado no
Formulário de Diagnóstico em 2021 e o cumprimento das metas e prazos previstos nos
planos de ação.
O preenchimento eletrônico das informações, pelas prefeituras, deverá
ocorrer até o dia 20 de maio de 2022, cujo acesso deverá ocorrer por meio do Portal de
Sistemas no ícone “Diagnósticos dos SIAFICS”.
Caso o ícone não esteja visível, o usuário deverá entrar em contato com o
Gestor do Sistema de Delegações de Responsabilidade do seu Órgão/Entidade para a
liberação no sistema “Diag SIAFICS”.
Para os Órgãos/Entidades sem o Gestor cadastrado, deverão ser observadas
as instruções do Comunicado SDG nº 43/2015. Para tanto, deverá ser encaminhado,
pelo canal “Fale Conosco”, um ofício digitalizado, devidamente assinado pela autoridade
competente, contendo o nome completo, CPF, cargo efetivo, data da admissão e o email institucional do servidor que será cadastrado como usuário “Gestor do Órgão”.
O formulário para preenchimento por parte da Contadoria Geral do Estado
será encaminhado pela Diretoria responsável pela sua fiscalização.

As dúvidas relacionadas ao envio das informações devem ser encaminhadas
pelo

canal

“Fale

Conosco”

do

Sistema

AUDESP,

disponível

na

página

https://www4.tce.sp.gov.br/chamados, utilizando-se o seguinte tópico de ajuda: “Suporte
Técnico aos Sistemas → Diagnósticos dos SIAFICS”.
Publique-se
São Paulo, 6 de maio de 2022.

DIMAS RAMALHO
PRESIDENTE

