
M

Publicado no quàdro de avisos
PreÍeitula Municlpal de ltambé -pE de
aoordo com o Art- 8l XXl, da Lei
Orgânica

A PREFE O MUN
no uso de s atribuições

CONSIDE DOoD
padrão mí o de qualida

Orçamentá , Administra

CONSID

deste D

E DO que os

Federal, a pa

18, do D Federal no 10.

plano de ação

PREFEITURA sEMpnr coru vocÊ

DECRETO No O31/202L.

Dispõe sobre o Plano de Ação para atender
ao padrão mínimo de qualidade do Sistema

Único e Integrado de Execução

Orçamentária, Administrativa Financeira e
Contro ô- SIAFIC, em resposta ao Decreto

0/2020, e dá outras
provid encras.

Estado rnambuco,

2020, que "D õe sobre o
e Integrado
Ie. SIAFIC;

Execução

erão observar disposições
nforme art.neiro de 2023,

.ocJlüc a{

de estabel e divulgar o

Itado para adequação às suas disposições I

DECRETA:

Art. 10. Fica instituído o Plano de Ação voltado para adequação ao

padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução

Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, na forma do

Anexo Único do presente decreto, integrante como parte complementar e

inseparável deste.

Art. Zo. Será constituída uma Comissão Especial que terá a

atribuição de realizar a Execução e Controle do Plano de Ação, bem como

definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC contratad
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administração municipal deva obedecer, respeitando as disposições do

Decreto Federal 10 10.540, a qual será composta por:

I - 01 (um) contador da prefeitura;

II - 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da

Informação;

III- 02 (dois) secretários municípais;

IV 01 (um) representante do Controle Interno do município;

§ 10 A Comi ESCO idente dentre seus

membros e estab os proced imentos que o seus trabalhos.

§20
referendada
Licitação ou

ores designados para compor a issão Especial

caput d o integra Comissão de

nomeado

Art.
seus efeito

. Este data de sua ublicação e

retroagem a 4

Art. . Revogam-se contrário
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ANExo úrurco
PLANo oe nçÃo No oo1/zozt

CONSIDERANDO o Decreto Federal no 10.540, de 05 de novembro de

2O2O que "Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e

Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e
Controle";

CONSIDERANDO, 9u€ o formática responsável pelos

registros contábeis no é regido pelo Contrato

no 003/202L, no Mu e Itambé é regid ntrato no 022/20L7o

e seu respectivo Aditivo, no Instituto de do Município

de Itambé é

Aditivo;
pelo Contrato no 003/2017 e se pectivo Termo

CONSIDE
estrutu ra n

comunicar

DO que o possui o
de diferente tais sist

m o sistema

CONSIDE NDO, que o de alguns d

mínimos d

SIAFIC ge
ecreto, tal co de dados "As

os livros razão demonstra

em consonâ ia as regras ual de Contabil ade aplicado

ao Setor Setor Público
isposição dos(PCASP),

usuários

CONSIDERANDO, QUe o atual sistema não atende alguns dos requisitos

mínimos do Decreto, tal como "garantir que o SIAFIC permita 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 aos usuários permitidos de forma centralizada";

s sistemas
devem se

requisitos
urar que o

r contábeis

CoNSIDERANDO, QUê o Decreto no 10 .540/2020, dispõe em seu art' 18'

parágrafo único, que os entes federativos estabelecerão, no prazo de

cento e oitenta dias, contado da data de publicação deste Decreto' otuno.rrv
de ação voltado para a adequação às suas disposições; e )'W
CoNSIDERANDO,QUeocontratodoMunicípiodeltambéno022/20L7
podeserprorrogado,porinteressedaspartes'naformadaLei'
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O Controlador Interno do Município e o Fiscal do Contrato do Município de
Itambé no 022/2017, iuntamente com o Contador e a Prefeita resolvem
propor o seguinte PLANO Oe nÇÃO:

1. Na prorrogação do Contrato do Município de Itambé no 022/20L7, a

Contratada deverá apresentar o cronograma para atendimento de todas
os requisitos mínÍmos descritos no Decreto Federal no 10.540/2020 até o
fim do primeiro semestre de 2021.

2. Fica a cargo do Poder Exec u presentação do plano de açãoa

pela empresa respo contabilidade, compor

comissão composta olders a fi ilizar a comunícação

institucional ent gestor(es)/d esenvolvedor( software contábil

e os demais si s estruturantes assim como o con (es) do ente.

3. Caso a Co tada não rama, dev ser procedida

nova licitaç a fim de de inform que atenda

todas as n sidades do atual.

4. Até o
positivos e

30 de jul
egativos pelos

5. Até o di 31 de agosto d

que atende no estado, QUô

6. Até o dia
referência.

0 de setembro de 2O2L será montand

7. Até o dia 29 de outubro de 2021 deverá estar publicado o edital de

seleção.

B. Deve-se dar ciência desse plano de ação a Contratada, ao Controle

Interno e ao Controle Externo.

Itambé, 05 de maio e 2021.d
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