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ATA DA RELII{IÃO I'ARA DISCUÇÕES E APONTAMEN'I'OS

DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA SIAF'IC -
CONFORME DECRETO FEDERAL NO 1 O54OI2O2O,

Âs 08:00 lruras clo dia 2l c'lo mês cle julho do ano de 2021, no centro adn-rir-ristrativo da

l)reÍ'citr-rra Mur-iicipal cie Derrubaclas - RS, estabelecicla uzr Av. Pelotas, 595, l)errr"rbadas - I1S,

98528-000. reuniram-se os serviclores municipais Ináoio Macsort Fuhr, Rodrido Benso Brutti

c ('anrila Iireitas Sant'Ana, que compõem a Comissão [ispecial clo Sistema Utrico e Integrado

clc Irxccução Orçzutrentária, Aclministração Irinanceira e Controle - SIAF'IC, estabclcoicla pcla

portaria n" 2()5 emitida em 20 de julho de 2021. Nesta reunião lbram discutidos e analisados a

aclequação dos requisitos mínimos do SIAITIC fornecido pela Fiorilli Soflware, quanto às

inlbrruações do registro clos proceclimentos contábeis, a transparêucia das inforrnações, os

r.eqLrisilos tecpoltigicos e clemais requisitos necessários para o atenditnento do Decreto Federal

n. 10.540/2020. Diarrte clas análises eÍ-etr-radas, f'oram emitidos os segttintes apontamentos: 1o

O Sisterla Llpico e Integraclo de llxecução Orçan-rentária, Administração Financeira e

Corrtrole gtilizaclo pelo orgão murnicipal e câmara municipal atende aos requisitos de unidacle

c integraÇão clos bancos de clados.juntos aos sistemas complementares, como contas a receber

c a pagar e aos sistemas estruturantes, como o sisteura c1e oompras, gestão de pessoits.

patr.inrôpio^ t;ibutos. eptre outros, de fbrma útnica e cetltralizada. geretlciado pelo podcr

executiVo . 2o Nos termos tecnológicos, o sisterna já permite o arrnazenamento, integração,

irrportação e exportação cle clados, e possui mecanismos qLle garantem a integridade, a

conílabilidacle, a auditabilidade e a clisponibilidade das informações, mantendo rotinas de

baokrlp para salvaguarclar as inÍbrmações dos órgãos, benl como tlantém o controle cla

enissãs clos clocurneptos e registros por usuários. l'oclavia, o sistema precisa adequar o

clclastr.tirnelto clc usuários. a lltl cle atencler ao requisito de ciue o oadastramento de usr-tário

sc.ja claclo por autorização de sr.rperiores clo admir-ristrador clo SIAFIC rnediante assinatrtra de

te11o c1e respopsabiliclac'le, possibilitanclo emissão diretamente pelo sistetna, para realizar o

ktgin por. meio c1e CpIr e senha ou mediante certificaclo digital.3'Solicitar a í'ornccedora do

SIAlric'. inlbmações sobre a aclequação do sistema cie apLrração de custos' para atetlclimento
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clessa exigêr-rcia legal qlle passará a ser obrigatoria, 4o llm termos de transparência, o sistema

SIAIfI('utilizac'lo.iár atcncle a toclos os recluisitos uecessários para disponibilização das

i1Íorptaçõcs cm tentpo real, pormcnorizadas e de miureira tetnpestiva, .itttlto aos meios

eletrôrricos clLrc possibilittrm o amplo acesso pÍrblico. 5" Assim, atestamos qlle o sistema .iá

tutilizacio. alelde a esses reqr-risitos no qLre cliz respeito aos procedimentos contábeis,

clisponibilizando as infbrnrações clentro clo prazo legal, até o primeiro dia ÚItil subsequente a

clata clo registro contábil clos atos e fatos que possarn af'etar o patritnôuio da enticlaclc. de

Iirnta Íiclccligpa. zrtcnclenclo zros preceitos e uormativos cotrtábeis aplicáveis a contabiliclade

púrblica. Portanto, apos a icler-rtificação dos apontamentos, Íicott deÍjnido infbrrnar a empresa

qrre clisponibiliza o SIAFIC para adaptação aos requisitos do cadastro do login, e demais

illbrmações relacionadas a aclequação do sistema a flu'r de possibilitar o controle dos cttstos,

ou se.jir. o sister-na de custos. Nada mais havenclo a ser tratado, às 10:30 horas, deu-se por

cncerritda a reuuião e , Ílrt-nat-nos a preseute ata nesta clata.

Camila Freitas Sant'ana
Contadora
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