Plano de Ação Decreto 10.540/2020 - SIAFIC ROCA SALES
O QUE SERÁ FEITO?
Contatar com a empresa de Software

Avaliar a situação do nosso sistema

Monitoramento das melhorias necessárias

POR QUE SERÁ FEITO
QUANDO SERÁ FEITO?
Para que eles estejam cientes
da estruturação do sistema
Abril/2021
contábil de acordo com o
SIAFIC
Para podermos identificar o
que precisa ser feito para
adequar o sistema ao Decreto
10.540/2020
Esse monitoramento é
necessário, pois a Prefeitura
licitará/renovará a contratação
do serviço de software em
Março de 2022, então caso a
empresa não se adeque não
podemos contratá-la
novamente para os próximos
anos, considerando que a
empresa precisa estar
contemplando todos os
parâmetros necessários do
decreto 10.540/2020

Primeiro semestre de
2021

Primeiro Semestre de
2022

ONDE SERÁ FEITO?

Prefeitura Municipal Secretaria da Fazenda

Executivo

Executivo

Na elaboração do Contrato, constar a
obrigatoriedade do sistema ser adequado ao
SIAFIC, caso contrário consideraremos quebra
de contrato e multa a empresa contratada por
não cumprir total ou parcial adequações ao
sistema

Para garantir ao municipio que
a contratação do sistema se
ocorreu de forma eficaz para a
elaboração do SIAFIC

Abril/2022

Executivo

Após a Contratação do Sistema verificação da
confiabilidade do mesmo na elaboração do
SIAFIC

Essa análise será realizada para
que tenhamos a certeza de que
todos os relatórios necessários
estão sendo emitidos pelo
sistema da maneira correta

Primeiro Semestre de
2022

Executivo

Ajustes necessários (última etapa)

Nesta etapa será analisado os
pormenores do sistema e
qualquer ajuste necessário
deve ser realizado para estar
funcionando em total acordo
com o SIAFIC em Jan/2023

Segundo Semestre de
2022

POR QUEM SERÁ FEITO?

Executivo

Roca Sales, 22 de abril de 2020

AMILTON FONTANA
Prefeito Municipal

COMO SERÁ FEITO?
Através da apresentação
das necessidades da
contabilidade

Contabilidade / TI /
Empresa de Software

Através de análises pelos
setor da contabilidade
juntamente com os
demais envolvidos

Contabilidade / TI

Através da emissão de
relatórios necessários ao
SIAFIC verificando a
veracidade e
confiabilidades dos
mesmos.

Através de uma prévia
orientação do setor de
Setor de Elaboração de
Contabilidade / TI para o
Contratos Administrativos
setor responsável na
elaboração contratos
administrativos
Através da emissão de
relatórios necessários ao
SIAFIC verificando a
Contabilidade / TI
veracidade e
confiabilidades dos
mesmos.

Contabilidade / TI

Através de contato direto
com a empresa
contratada, onde a
mesma deve dar retorno
com resposta imediata de
no máximo 24 hs para
cada solicitação da
Contabilidade

