ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

PORTARIA Nº 167/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre o Plano de
Adequação do Município
de São Raimundo Nonato
do Piauí‐PI, para atender o
padrão
mínimo
de
qualidade do Sistema Único
e Integrado de Execução
Orçamentária,
Administração Financeira e
Controle
–
SIAFIC,
estabelecido
pelo
o
Decreto Federal nº 10.540,
de 5 de novembro de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ, Estado do
Piauí, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
municipal, e CONSIDERANDO a determinação contida no art. 80, do Decreto Federal
nº 10.540/2020.
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido para o Município de São Raimundo Nonato o plano
de ação constante no Anexo único, trata das ações a serem seguidas com a
finalidade de adequar a utilização do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de
qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de novembro de 2020.
Art. 2º Fica estabelecido e em consonância com o art. 20 da Lei
Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, que o Siafic corresponde à solução de
tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os
módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados,
utilizada por todos os Poderes e órgãos, resguardada a autonomia.
PARÁGRAFO ÚNICO:
É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes
permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão/incorporação de
dados.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique‐se
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato do Piauí, 04 de maio de 2021.
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AÇÃO

QUAIS OS RESULTADOS A SER
ALCANÇADOS

QUANDO SERÁ FEITO

ONDE SERÁ FEITO

COMO SERÁ FEITO

Resultados de análise e metas a serem
traçadas para durante todo o período para
adequação.

De janeiro de 2020 a
maio de 2020.

Será instituído pelo o
No município de São
Raimundo Nonato do Piauí chefe do poder
Executivo pessoas para
pelo o poder executivo.
compor a comissão.

Diagnóstico prévio da real situação do
município quanto ao Siafic‐SCPI e a relação
Ação 02: Avaliar a situação atual do sistema de possíveis materiais e serviços a ser
de contabilidade utilizado pelo os poderes adquiridos.
do município.

De janeiro de 2020 a
agosto de 2020.

No município de São
Raimundo Nonato do
Piauí, em todos os
poderes.

Visita aos poderes para
que seja pesquisado e
analisado.

No setor de contabilidade
do poder executivo.

Através de solicitação
formal.

Ação 01: Definir comissão para estudo e
avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade
do SIAFIC‐SCPI, afim de levantar
informações quanto a insumos e serviços
necessários.

Ação 03: Solicitar a o setor de planejamento A inclusão na PPA, LDO e LOA do município De abril de 2020 a
projeto/atividade que atenda a demanda. agosto de 2020.
e contabilidade a necessidade de inclusão
de um projeto/atividade na PPA, LDO e LOA
para gastos necessários para a implantação
do Siafic‐SCPI.

Ação 04: Fazer uma visita a empresa de
software já utilizado para verificar a
integração do siafic‐SCPI e analisar todas as
funcionalidades para a integração.

Ação 05: Solicitar ao setor de licitação para
adequar o descritivo do edital da licitação,
para que fique aderente as regras
estabelecidas no decreto federal 10.540.

Ação 06: Implantação e adequação do
SIAFIC‐SCPI em todos os poderes do
município.

novembro de 2020.
Avaliação do sistema já utilizado, assim
como identificação das suas
funcionalidades quanto a integração do
SIAFIC e os requisitos exigidos no decreto
federal 10.540.
Janeiro de 2021.
Garantir que os próximos processos de
licitação envolvendo a aquisição ou locação
de software de contabilidade esteja dentro
dos padrões exigidos.

Janeiro de 2022 a
dezembro de 2022.
Atendimento ao decreto 10.540 onde
todos os poderes do município se integrem.

Na empresa fornecedora
do software já utilizado.

Através de visita.

Setor de Licitação do
município.

Através de solicitação
formal.

No município de São
Raimundo Nonato. (Todos
os setores)

Através de implantação
do SIAFIC.

