
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

DECRETO NO 015, DE 03 DE MAIO DE2O21

Disp6e sobre o Plano de 496o para adequagAo ao
Decreto no 10.540, de 5 de novembro de 2Q2Q (Padrio
Minimo de Qualidade do Siafic) e dd outras
providEncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, no USo

das atribuig6es conferidas pela Lei Org6nica do Municlpio, em consonincia com o arl.48 da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e o par6grafo 0nico do art. 18 do Decreto
Federal no 10.540, de 5 de novembro de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao padrSo de qualidade do
Sistema Unico e lntegrado de Execugao Orgament6ria, Administragdo Financeira e Controle

-Siafic, no 6mbito do Municipio, estabelecidos no Decreto no 10.54012020, pa.a
cumprimento do disposto no art. 48, S 1o, inciso lll, e g 60 da Lei Complementar no '101/2000;

CONSIDERANDO que o Siafic corresponde d solugdo de tecnologia da informagdo
mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluldos os m6dulos complementares, as
ferramentas e as informag6es derivadas, utilizada por todos os Poderes do Municipio,
resguardada a autonomia, tendo como finalidade registrar os atos e fatos relacionados com
a administraQao orgament6ria, financeira, patrimonial e controle.

DECRETA:

Art. 10 Fica estabelecido o Plano de AgSo voltado para a adequagdo is disposig6es
do Decreto Federal no 10.540, de 5 de maio de 2020, no que se refere a observSncia do
padrSo minimo de qualidade estabelecido para o Sistema Unico e lntegrado de Execugdo
Orgamentdria, AdministragSo Financeira e Controle - Siafic, conforme Anexo Unico deste
Decreto.

Art. 20 A ComissSo Especial referida no Plano de Agao constante no Anexo Unico
deste Decreto ter6 atribuig6es de verificar as disposig6es do Decreto no '10.540/2020, definir
requisitos e estabelecer cronograma, para adequar ao padrSo minimo do Siafic.

$ 10 A comissao de que tala o caput ser6 formada por 3 (k6s) servidores
vinculados aos seguintes 6rg5os:

| - 02 (dois) servidores da Secretaria de Finangas;

ll - 01 (um) servidor da Secretaria de AdministragSo.

S 2o A pr6pria Comissao escolhera um presidente dentre seus membros
estabelecerd os procedimentos que regerao seus trabalhos.
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$ 30 Os servidores designados para compor a Comiss5o Especial referenciada no
caput nio poderSo integrar a ComissSo de LicitagSo, serem designados para pregoeiros ou
fiscal do contrato relativo as contratag6es relacionadas ao Siafic.

S4o O Poder Legislativo e os 6rg6os integrantes do Executivo indicarSo um servidor
responsSvel para compor a comissSo de implantagSo e acompanhamento do
desenvolvimento do Plano de A96o, para atender ao padrSo mlnimo de qualidade do Siafic.

Art. 30 O Plano de AgSo para implantagSo do padrSo mlnimo de qualidade do Siafic
priorizarA as seguintes ag6es:

I - Cientificagio aos Gestores da administragSo direta e indireta e ao Poder
Legislativo;

ll - Levantamento das demandas e especificidades dos 6rg5os da administragSo
municipal;

lll - Levantamento das Especificag6es junto aos diversos orgSos da
administragSo;

lV - Procedimentos para instruir as contratag6es destinadas ao Siafic;
V - Acompanhar a execu96o orgament6ria, financeira e os procedimentos

cont6beis do Siafic, adequado ao padrSo estabelecido, a partir de 1o de janeiro de 2023.
Vl - Acompanhar o cumprimento do cronograma que integra o Plano de Ag5o,

podendo haver ajustes nos prazos.

Art. 40 Os servidores designados no ar1. 20 deste Decreto ficam responsdveis pela
disponibilizagSo do Plano de AgSo ao 6195o de Controle lnterno e ao Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco, al6m da obrigagSo de divulgar em meio eletr6nico de amplo acesso
priblico.

Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data se sua publicag6o.
Gabinete do 03 de rnalo de 2021.
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MUNICiPIO DE VERTENTES
Estado de Pernambuco

PLANO DE AQAO DO StAFtC

APRESENTAQAO

Um dos pilares da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 6 a transparCncia.Os artigos

48 e 48-A, com as atualizag6es introduzidas pelas Leis Complementares no"131/2009 e no 156/ 2016,

tratamdos instrumentos de transparencia da gestao fiscal, incentivos i participagSo da sociedade na

elaboragao de planos, orgamentos e lei de diretrizes orgamenterias e a utilizagSo de sistemas Unicos de

execugao orgament6ria e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a

autonomia.

O Decreto no 10.540, de 5 de novembro de 2020, disp6e que a transparCncia da gestSo fiscal de

todos os entres federativos em relagao a adogeo de Sistema Unico e lntegrado de ExecugSo

OrgamentAria, AdministragSo Financeira e Controle - Siafic, ser6 assegurada pela observ6ncia do

padrao minimo de qualidade, sem prejuizo de outras disposig6es previstas em lei ou em atos normativos

aplic6veis.

O Siafic corresponde a solugio de tecnologia da informag5o mantida e gerenciada pelo Poder

Executivo, incluidos os m6dulos complementares, as ferramentas e as informag6es derivadas, utilizada

por todos os Poderes, que tem como finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a

administragao orgamentaria, financeira e patrimonial, controlar e permitir a evidenciagdo, entre outras,

das transag6es e procedimentos contdbeis previstos no Decreto no ',l0.540/2020, que estipulou o prazo

de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicag6o, para os entes da FederagSo estabelecerem

plano de agao, voltado para a adequagSo As suas disposie6es, ate 1o de janeiro de 2023.

O presente Plano de AgSo destina-se A adequagdo, no Smbito do Municipio, ao padrao minimo

do Siafic, consistindo em um conjunto de prop6sitos e requisitos de sistema, em consonancia com as

disposig6es legais vigentes e as exigencias citadas, destinados a observancia das normas gerais de

consolidagao das contas p(blicas de que trata o S 20 do art. 50, da Lei Complementar no '10'1/2000,

relativas A Contabilidade Aplicada ao Setor P0blico e i elaboragio dos relat6rios e demonstrativos

fiscais.

O diagn6stico preliminar da situagao atual do Siafic revelou os requisitos que j6 estao sendo

atendidos em 3 de maio de 2021 e os demais itens que deverao ser implementados at6 3'l de dezembro

de 2022, de modo que, em 1o de janeiro de 2023, o Municipio esteja com um Sistema Unico e lntegrado

de Execugao Orgament6ria, AdministragSo Financeira e Controle no padrSo mlnimo estabelecido pelo

referido Decreto no 10.54Q12020.

Conlissao Especia: nomeada pelo Prefeito do

desc‖to nos QUADROS 01 a 04, seguintes e cuidaめ

ANTECEDENTES

Municipio conferir5 o diagn6stico preliminar

dos levantame6tos referentes ao item I -



3

DAGNOSICO PRELIMINAR

Os quadros a seguir oferecem de forma sum6ria, resumo do diagn6stico, em forma de perguntas

e respostas objetivas, indicando o que o sistema em uso "Atende" os requisitos e ag6es em 3 de maio de

2021; com "Nio Atende" para os itens ainda n5o implantados no sistema atual e por fim,"Atende

Parcialmente" para os itens que estSo atendidos parcialmente, no Municlpio.

QUADRO 01 - DIAGNOSTICO DOS REQUISITOS CONTABEIS

N。 Ag6es Atende Nao
Atende

Atende
Parcialmente

惣

01 Os registros contebeis sao efetuados conforme o mecanismo de
debitos e cr6ditos em partidas dobradas X

つ
‘

ハ
υ Os regiskos cont6beis sao efetuados em idioma e moeda corrente

nacionais (em portugues e em real) X

03 As transagoes efeluadas em moeda estrangeira sgo convertidas em
moeda nacional (real) e e aplicada a taxa de cambio quando do
encerramento do exercicio fi nanceiro

x

04 O livro diario, o livro razeo e os documentos gerados pelo sistema
contebil (orgament6rio, financeiro e patrimonial) encontram-se a
disposigao dos usuarios e dos 619aos de controle interno e externo x

05 Os registros cont6beis sao efeluados de forma analitica e refletem a
transageo com base em documentagao de suporte que assegure o
cumprimento da caracteristica qualitativa da verificabilidade

x

06 Sempre que necess6rio, os responsaveis pelos registros contebeis
adotam providencias para a obtengao da documentaggo na forma e
Drazo adequados para evitar omissoes e distora6es

x

07 Os registros cont6beis contem, no minimo:
| -a data da ocorrencia da transagSo;
ll - a conta debitada;
lll - a conta creditada;
lV - o hist6rico da transagao, com referencia a documentagao de
suporte, de forma descritiva ou por meio de uso de c6digo de hist6rico
padronizado;
V - o valor da transageo; e
Vl - o n0mero de controle dos registros eletronicos que integrem um
mesmo langamento contabil.

X

08 No registro dos bens, dos direitos e das obrigag6es 6 feita a indicagSo
dos elementos necess6rios a sua perfeita caracterizaqao e
identilicageo

SIM

09 No sistema contebil (orgamentario, financeiro e patrimonial) sao
contemplados procedimentos contebeis que garantam a seguranqa, a
preservaQeo e a disponibilidade dos documenlos e dos registros
mnt6beis mantidos em sua base de dados

SIM

10 No sistema cont6bil (orgamentario, financeiro e patrimonial) e permitida

a acumulagao dos registros por centros de custos
SIM

vedado o controle peri6dico de saldos das contas conlabeis sem
individualiza€o do registro para cada fato contabil ocorrido, em que os
registros sao gerados apenas na exportageo de movimentos para fins
de Drestaceo de contas

SIM

12 E vedada a gerageo de registros cu.ia data nao corresponda a data do
fato contebil ocorrido

SlM
//

13 Evedado o registro cont6bit ap6s o balancete encerrado SIM

QUADRO 02 - DIAGNOSTICO DE TRANSPARENCIA E INFORMAQAO

Nao



Atende Parcialmente
14 E assegurado acesso pUblico amplo em meio eletrOnico sobre a

execuceo orcamenteria. linanceira e Datrimonial do Municioio X
15 As informag6es sobre a execugao orgamenteria, financeira e

patrimonial do Municlpio 6 disponlvel em tempo real e porrnenorizada X
16 E assegurado acesso poblico amplo em meio eletronico, no minimo,

quanto ao empenho, liquidageo e pagamento da despesa orgamentaria
e quanto e previsao, langamento, arrecada€o e recolhimento da
receita orcamenteria

X

QUADRO 03 - DIAGNOSTICO DE REQUISITOS TECNOLoGICOS

QUADRO 04 -DIAGNOSTICO DE OUTROS REQUISITOS

N。 A96es Atende N6o
Atende

Atende
Parcialmente

17 No sistema cont6bil (orgamenterio, Iinanceiro e patrimonial) do
Municipio sao permitidos o armazenamento, a integragao, a
inmrporagao e a exportageo de dados no formato e periodicidade
estabelecidos pela STN

X

18 O sistema cont6bil (orgamentario, financeiro e patrimonial) do
Municipio possui mecanismos que garantam a integridade, a
conriabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informaqao
registrada e exportada

X

19 Existe possibilidade de realizar c6pia de seguranga da base de dados
do sistema contibil (orgamentario, financeiro e patrimonial) do
Municipio que permita a sua recuperagao em caso de incidente ou de
falha

X

20 O documento contabil que gerou o registro cont6m a identifica9ao do
sistema e do seu desenvolvedor

x

N° Ag6es Atende Nao
Atende

Atende
Parcialmente

つ
‘ A estrutura do sistema cont6bil (orgamentario, Iinanceiro e patrimonial)

do Municipio atende a arquitetura dos padr6es de interoperatividade de
ooverno eletr6nico - ePING

X

22 O sistema cont6bil (orgament6rio, financeiro e patrimonial) do
Municipio possui mecanismos de controle e acesso de usuerios
baseados na segregagSo das fungoes de execugao orgamenuria e
Iinanceira, de controle e de consulta

X

23 O sistema contabil (orgamentario, financeiro e pakimonial) do
Municipio veda que uma unidade gestora ou execulora tenha acesso
aos dados da outra, crm excegao de determinado niveis de acessos
esoecificos delinidos nas Doliticas de acesso de usuerios

X

24 O acesso para registro e consulta dos documentos do sistema contabil
(orgament6rio, tinanceiro e patrimonial) do Municipio somente 6
permitido ap6s cadastramento e habilitagao de cada usu6rio, por meio
do nomero de inscri9ao no CPF ou por certificado digital, com geragSo
de c6dioo de identificacao Dr6Drio e intransferivel

X

25 Os documentos referentes ao cadastramento e a habilitageo de cada
usuario do sistema contabil (orgament6rio, financeiro e patrimonial) do
Municipio sao mantidos em boa guarda e conservageo em arquivo
eletronico centralizado, sendo permitida a consulta por 6rgaos de
controle intemo e externo e oor ouiros usuarios.

x

26 A base de dados do sistema cont6bil (orgamentArio, financeiro e
patrimonial) do Municipio possui mecanismos de protegao contra
acesso direto nao autorizado

X

O diagn6stico revelou os principais requisitos atendidos, aqueles onde sao cumpridos

parcialmente as exigCncias e necessitam de adequagao, bem como as ag6es que precisam ser

implementadas para que o Siafic do Municipio esteja adequado is normas vigentes. A soluQao tecnica

que for definida e especificada em termo de referencia, orientara a contratagao dos softwares que

ee<s
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formarSo o Siafic no Municipio, para atender as disposig6es exigida no Decreto no 10.540, de 5 de

novembro de 2020.

O Municipio adota sistema orgamentario, financeiro e patrimonial da contabilidade, com software

disponibilizado como ferramenta da prestageo de servigos de consultoria e assessoria contSbil, financeira

e de gestSo fiscal, regularmente contratado de acordo com termo de refer6ncia nessa modalidade. O

diagn6stico citado acima, de forma sucinta, evidencia que o sistema em uso tem funcionalidades que je

atendem muitas exig6ncias do padrio minimo do Siafic.

Essa sistematica de contratar servigos de assessoria e consultoria contabeis, com

disponibilizagao de softlvare de contabilidade e orgamento ptiblico, 6largamente utilizada pela maioria

dos municipios do Estado de Pernambuco, hd anos. Atualmente seguem as exigOncias do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Plblico (MCASP) e do Plano de Contas Aplicado ao Setor P0blico

(PCASP), todavia, 6 um sistema de terceiros.

Deve ser considerada a execugio do Plano Plurianual 201812021, em seu 0ltimo ano de

vig6ncia, assim como a execugEo orgamenteria do exercicio de 2021, que deverSo seguir seu curso

previsto na legislagSo, especialmente na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente. Dever5 haver cautela

no tocante a mudangas dr6sticas no sistema atualmente em uso em 2021, que atende, razoavelmente,

as normas vigentes, uma vez que o Siafic ser6 obrigat6rio, no padrao estabelecido, a partir de

janeiol2023.

Para atender ao $ 16 do art. 37 de ConstituigSo da Reptblica, introduzido pela Emenda

Constitucional no 109, de 15 de margo de 2021, haverd necessidade de considerar as politicas piblicas

no PPA 202212025, com objetos e metas que possam ser avaliadas durante a execugSo orQamenteria e

divulgados os resultados para a sociedade, durante sua execu96o, a partir de 2022. Poftanlo, na

programagSo orgamentaria destinada i execugio do plano plurianual e da Lei Orgamentdria Anual

(LON2022), constarSo programas, ag6es, projetos e atividades que contemplam objetos e metas para

cumprimento do referido dispositivo constitucional.

PLANO DE A9AO

Nesse cen6rio, diante das exig6ncias da legislagao citada, estabelecemos um capltulo preliminar

que antecede as disposig6es principais deste plano de a96o, onde sao descritas ag6es e providencias

que precisam ser realizadas antecipadamente.

I-ANTECEDENTES

N° AcAo
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３
）
　

　

ｎ

０２

２

ａｄ

２

　

　

ｕＱ

2023
30

0uadH

01 Levantar informag6es dos
insumos/servigos/recursos
fi nanceiros necessarios a
concep9ao e implanta9ao do
Siafic local.

X X

/

/

02 lncluir no PPA (produtos,
metas, recursos tinanceiros)
as ag6es necesserias a
elaboracSo do Droieto e

X X
′
′
」

ノ

′くぶ



consecucao do sistema.
03 Elaborar, preferencialmente,

o modelo e projeto de
implementagao do Siafic,
com base nos layouts
disponibilizados pela STN e
Tribunais de Contas.

X X X

04 Dotar orgamentariamente
(LDo e LOA de 2022) as
aq6es(projetos e atividades)
com os gastos necess6rios
a implantagao do Siallc
local, incluindo as fontes de
recursos.

X X

05 Planejar, elaborar e realizar
licitagao para as aquisigoes
de insumos, servigos e/ou
equipamentos necess6rios
ao projeto do Siatic e
integrageo com os principais
sistemas estruturantes.

X X X X X

A seguir, sao descritos os demais requisitos que instruirSo a concepgEo, as exig6ncias t6cnicas

e funcionalidades que deverio constar do Siafic, para adequag6o ao Decreto no 10.54012020, bem como

cronograma quadrimestral, com a marcagao dos quadrimestres onde serSo implementadas as ag6es

para atender aos requisitos mlnimos do padrao de qualidade, para que em dezembro de 2022 o Siafic

esteja estruturado para funcionamento pleno em 1o de janeiro de 2023.

II -UNIDADE E INTEGRAQAO

N。 AcA0 2021
20

Quadnm

2021
3。

Quadnm

2022
10

Quadnm

2022
2。

Quad“ m

2022
30

Quad“m

2023
10

Quad“ m ｍ

３^

　

　

ｒｌ

０２

２

ａｄ

，

一
　

　

ｕＱ

2023
30

0uad‖m
06 Atestar que o Sialic 6

inlegrado a outros
sistemas estruturantes
tais como RH, Tributerio,
Patrim0nio, almoxarifado,
etc.

X X X X X

07 Garantir que o Siafic 6
sistemaUnicoeacuja
base de dados 6
compartilhada entre seus
usuArios.

X X X X X

08 Atestar que o Siafic
permita a atualizageo, a
consultaeaextrageode
dados e de informag6es
de maneira cenlralizada.

X X X X

09 Atestar que o Siafic 6
mantido e gerenciado
pelo Poder Executivo.

X X X X

10 Atestar que o Sialic
registra os atos e fatos
relacionados com a
administragao
orgament6ria, fi nanceira
e Datrimonial.

X X X X

/
／
レ

Garantir que h6 apenas
um Sialic em uso pelo
Municipio.

X X X X X G
ヽ

，

／

ゝ
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N。 AcAo

ｍ

２０２‐

２

ｕａｄｒｉＱ ｍ

２０２‐

”

ｕａｄｒｉＯ

2022
1°

Quad“ m

2022
2°

Ouad“ m

2022
3。

Quadnm

2023
1。

Quadrlm ｍ

３^

　

　

ｎ

０２

２

ａｄ

２

　

　

　

ｕＱ

２０２３

”

ｕａｄｒｉｍＱ

12 Garantir que o Siafc
permiia o
amazenamento,
integragao, importageo e
exoodaceo de dados.

X X X X

13 Atestar que o Sialic
contem mecanismos que
garantam a lntegridade,
a Confiabilidade, a
Auditabilidade e a
Disponibilidade das
informacOes.

X X X X

14 Garantir que o Siafic
permite a identilicaQeo
do Sistema e
Desenvolvedor nos
documentos cont6beis
que deram origem aos
registros.

X X X X

15 Garantir que o Siafic
cont6m controle de
acesso dos usuerios Por
segregaqao de fun96es,
para controle ou
consultas e tambem de
acesso aos dados das
demais unidades
gestoras (cadastros com
CPF ou Certificado
Digital e codilicaqao
016oria e intransferivel).

X X X X

16 Garantir que o acesso ao
Siafic para usuArios
cadastrados seja dado
por autorizaqeo de
superiores e do
administrador do Sialic
mediante assinatura de
termo de
responsabilidade e que
seja realizado login
atrav6s de CPF e senha
ou Certificacao Dioital.

X X X X

17 Garantir que o Siafic
permite auditoria de
dados para controlar
insergoes, exclus6es ou
altera96es efetuadas
pelos usuarios com a
identificagSo do CPF,
operagao realizada, data
e hora com acesso
restrito a usu6rios
permitidos.

X X X X

18 Garantir que o Siaifc
evidencia, no minimo:
I - os bens, os direitos,
as obrigagdes, as
receitas e as despesas
orgamentarias ou
patrimoniais;
ll-aexecugeodas
receitas e despesas
orgamentarias, bem
como suas alterag6es;
lll - a situagao
patrimonial e sua

X X X X

鰺
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variageo;
lV-aapuragaodos
custos:
V -controle de
convenios, contratos e
instrumentos
congeneres;
Vl -Di6do, Razoes e
Balancetes (individuais e
consolidados);
Vll - demonstrag6es
contabeis, relatorios e
demonstrativos fiscais,
or9amentarios,
economicos e
financeiros;
Vlll - operagoes
inlragovemamentais;
lX-origemedestinagSo
dos recursos legalmente
vinculados.

19 Assegurar que o Siafic
tenha rotinas Beckup

X X X X

IV-TMNSPARENCA

NO A9Ao

ｍ

２。２‐

２

ｕａｄｒｉＱ

2021

Quadrim.

2022

Quadrim.

2022

Quadrim.

２。２２

”

ｕａｄｒｉｍＱ

2023
1o

Quadrim.

2023

Or redrim

2023

Ora.lrim
20 Assegurar que a

sociedade tenha acesso
as informagdes sobre a
execugao orgamenteria
e financeira em meio
eletronico que possibilite
amplo acesso priblico.

X X X X

Atestar que as
informaq6es seo
disponibilizadas em
tempo real e
pormenorizadas,
disponibilizageo de
informag6es at6 o
primeiro dia [til,
subsequente a data do
registro cont6bil.

X X X X

22 Assegurar que as
informag6es
disponibilizadas pelo
Siafic observem as
quest6es de
acessibilidade.

X X X X

23 Certilicar que o Siafic
observa a Lei Geral de
Protegeo de Dados
(LGPD)

X X X X

Garanttr que o Sialic
permite a
disponibilizagao em
meio eletrOnico de, no
mlnimo:
a - Despesa:
l-Execugao;
ll - Classificagao
orcament6ria. com a

K$\
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especificageo da
unidade orgament6ria,
da fungao, da
subfungao, da natureza
da despesa, do
programa e da agao e
da fonte dos recursos
que financiou o gasto;
lll - Desembolsos
independentes da
execuqao or9ament6ria;
lV -PF ou PJ
b€nefici6ria do
pagamento, com seu
respectivo CPF ou
CNPJ, exceto folha e
beneficios
previdencierios;
V -ConvCnios
realizados, com o
nUmero do processo
correspondente, o nome
e identificagao por CPF
oU CNPJ do
convenente,oobjetoeo
valor;
Vl -Licitagao, ou sua
dispensa ou
inexigibilidade, com o
n0mero do respeclivo
processo bem ou
servigo adquirido,
quando for o caso.
b - Receita:
I - Previsao na LOA
ll - Langamento,
resguardado o sigilo
fiscal;
lll -Arrecadagao,
inclusive recursos
extraordinarios:
lV -Recolhimento;
V - Classilica€o
or9amen€ria, com a
especificageo da
natureza da receita e da
fonte de recursos.

X X X X

N。 AQAO 2021
20

Quadttm

2021
30

Quad‖ m

2022
10

Quad“m

2022
2。

Quadlm

2022
30

Quad百 m

2023
10

0uaddm

2023
2。

Quadnm

2023
30

QuadHm
25 Atestar que o Siafic

processa e centraliza o
registro contabil dos atos
e fatos que afetem ou
possam afetar o
patrimonio da entidade.

X X X X

26 Assegurar que o registro
representa integralmente
o fato oconido,
observada a
tempestividade
necessaria.

X X X X

飯
／
レ

27 Assegurar que o
reqistro:

X X X X
ハ

V―PROCEDIMENTOS CONTABEIS

谷
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1. Foi feito conforme
partidas dobradas;

2. Foi feito em idioma e
moeda corrente
nacionais.

gera os livros raz6o,
dierios e demais
demonstrativos
contebeis em
consonancia com as
regras contidas no
Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor
PUblico (MCASP) e no
Plano de Contas
Aplicado ao Setor
Poblico (PCASP), de
forma individual e
consolidada, e que ficam
e disposigeo dos
usu6rios e dos 619aos
de conlrole interno e
externo.

registros contabeis sao
efeluados de forma
analitica e reflete a
lransagao com base em
documentaCSo de
supo(e.

Garantir que o registro
cont6bil contera, no
minimo:

l. dala da transagao
contebil;

ll. conta debitada;
lll. conta creditada;
lV. hist6rico da

transageo, com
referCncia e
documenbgeo de
suporte, de forma
descritiva ou por
meio de uso de
c6digo de hist6rico
padronizado;

V. Valor da transgao;
Vl. NUmero de

controle dos
registros eletronicos
que inegrem um
mesmo langamento
cont6bil.

a acumula€o
dos registros por cenlros
de custos.

Assegurar que o siafic
neo permita:

L Contabilizagao
apenas na
exportagao de
dados;

ll. Regisiro cuja data



data do fato
contabil ocorrido;

lll. AlteragSo dos
c6digos-fonte ou
das bases de
dados do Siafic;

lV. Utilizagao de
ferramentas de
sistema que
refagam os
lanqamentos
contabeis em
momento poslerior
ao fato contabil
ocorrido.

VI― PRAZOS E!NTEGRIDADE

VII - TECNOLOGIA II (INSTALAQAO OE DATACENTER, AOUISIQAO DE SOFTWARES E

TREINAMENTO DE PESSOAL)

33 Garantir que ate o dia 25
- Pa'a fechar o
balancete do mCs
anlerior

34 Garantir que ate o dia
30/01 - Para registrar os
atos de Gesteo
Orgamentaria e
Financeira do ano
anterior (inclusive
inscrigao e
cancelamento dos
Restos a Paoar)

35 Garantir que at6 o dia 28
ou 28lOZ -Pa.a o
fechamento dos
Balangos e outras
informag6es com
periodicidade anual

36 Certilicar que o Sialic
impede os registros
con6beis ap6s o
balancete encerrado.

AoAo

ｍ

２０２‐

２

ｕａｄｒｉＱ

2021

Quadrim.

2022

Ouadrim. ２０２２２̈Ｑ ２。２２”̈Ｑ ２０２３Ｔ̈Ｑ
２０２３

２

ｕａｄｒｉｍＱ

２０２３

ｒ

ｕａｄｒｉｍＱ

Construgeo e/ou
adaptageo de im6veis
e instalag6espara
Central deTl, relativa
ao Siafic

X X X

Aquisigao de
equipamentos el6tricos
e eletronicos para a
Central de Tl, para o
Siafic

X X x X X

/7
39

Coniratagao de
softwares e
armazenamento de
dados em cloud
computing pata
funcionamento do

X X x X X

り

″

〃
'aY<4 |
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sianc

40
Contrataqao de
t6cnicos e profissionais
especializados para
operagao e
treinamento de
pessoal, em tecnologia
da informageo, para
utilizaqgo e
funcionamento do
Siafic

X X X X X x

O Municipio adota a sistemdtica de utilizagdo de software de contabilidade e orgamento p0blico

disponibilizado como ferramenta de prestagao de servigos cont5beis, regularmente contratados. Essa

condigSo, para implantageo do Siafic nos termos do Decreto no 10.540l2020,requer processo de

concepgeo da solugeo tecnol6gica, instalagSo de data center, contratagao de equipamentos de

tecnologia da informagdo, de softwares, de armazenamento em C/oud Computing, e de servigos t6cnicos

especializados para treinamento e operagSo dos sistemas.

Diante da complexidade, o presente plano de agSo poder6 ser atualizado, para melhor

adequag6o futura.

Vertentes, 03 de maio de 2021.

Secretdria de Administragdo


