
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Serra Negra
(CIDADE DA SAUDE)

Decreto n2 5.213 de 30 de abril de 2021

(Estabelece o Plano de Agao para adequagao ao 
Decreto Federal n3 10.540, de 2020, que dispoe 
sobre a implantagao Sistema Unlco e Integrado de 
Execugao Orgamentarla, Administragao Financeira 
e Controle (SIAFIC) e da outras provldenclas)

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando das atribuigoes legais 

que Ihe sao conferidas pela Lei Organica do Munidpio,

DECRETA:

Art. le Fica estabelecido o piano de agao voltado para a adequagao 

as disposigoes do Decreto Federal n2 10.540-, de 5 de novembro de 2020, no que 

se refere ao atendimento dos requisites mfnimos de qualidade do Sistema Unico e 

Integrado de Execugao Orgamentaria, Administragao Financeira e Controle 

(SIAFIC), conforme constante no anexo unico deste Decreto.

Art. 2fi A Comissao Especial referida no Plano de Agao constante no 

Anexo Unico deste Decreto, foi designada atraves da Portaria de nomeagao n2 177, 

de 29 de abril de 2021.

Art. 32 A elaboragao do Projeto Basico que servira de base para a 

elaboragao do Edital de contratagao do SIAFIC devera seguir as disposigoes 

apontadas pela Comissao Especial, alem dos requisitos mfnimos definidos no 

Decreto Federal n2 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 4® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Serra Negra, 30 de abril de 2021.Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral
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ANEXO UNICO

PLANO DE A£AO PARA ADEQUACAO AO PAD RAO MINIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC3
CD
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Resultados
esperados Como sera feitoResponsavelInicio FimA^aoo

fDa
3 Agao 1:

Avaiiar a . situagao 
atual (aderencia- do 
sistema contabil aos 
padroes rmnimos de 
qualidade do Decreto 
na 10.450/2020-)

Analisar o Decreto na 10.540/2020 e todos 
os seus criterios tecnicos. Avaiiar a situa- 
gao atual do fornecimento do SIAFIC no 
Municipio.
Realizar uma analise comparativa entre o 
Decreto e a Situagao Atual.

Com base na situagao atual 
avaliada, identificar agoes cor- 
retivas do sistema atual ou a 
necessidade de uma nova con- 
tratagao

(Aa Comissao de 
Avaliagao30/04/2021 31/08/2021Q)
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Agao 2:
Reuniao com a em- 
presa fomecedora do 
Software para alinha- 
mento e entendi- 
mento quanto as 
Agoes Evolutivas que 
estao em curso para 
adequagao aos pa
droes mfnimos de 
qualidade
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T>

Apresentar a empresa a Analise compara
tiva entre o Decreto na 10.450/2020 e a Si
tuagao Atual.
Intimar a empresa para que realize as ade- 
quagoes necessarias.
Estipular uma data de adequagao para re
alizar nova verificagao do atendimento do 
SIAFIC ao Decreto na 10.540/2020
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CD Tomar conhecimento das medi- 

das em andamento adotadas ou 
planejadas pela empresa que 
fomece software atualmente 
para o Executive

P > m>Comissao de 
Avaliagao
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3 Garantir que, independente da 
necessidade atual ou nao de 
contratagao, os proximos pro
cesses licitatorios envolvendo a 
aquisigao ou locagao do sof
tware de contabilidade esteja 
dentro dos criterios exigidos 
pela legislagao.______________

OAgao 3:
Adequagoes no descri- 
tivo do edital de licita- 
goes para as futuras 
contratagoes estejam 
aderentes aos padroes 
mmimos de qualidade 
do SIAFIC

3p Divisao de 
Compras / Co
missao da Li- 

citagoes

Incluir no processo licitatorio de contrata
gao do SIAFIC os criterios exigidos no De
creto na 10.540/2020
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