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TAQUARUSSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

XML n° 01- Data prevista para a adequagao dos principals requisitos de qualidade do SIAFIC
Ano de 2022

30/06/2022
G1- REQUISITOS MINIMOS DO SIAFIC Resposta (Sim ou Nao) revisao de Adequag

n° 10.540/
ao ao DecretoNr. P
/2020

O SIAFIC do ente federativo e utilizado por todos os Poderes e orgaos referidos no art. 20 da LC n° 101/2000, inclufdas as defensorias publicas? ( Decreto n° 10.540/2020, Art.1° § 1°)1 Sim

O Poder Executivo e o responsavel pela contratagao ou desenvolvimento, manutengao e atualizagao do SIAFIC? (Decreto n° 10.540/2020, Art.1° § 3°)2 Sim
o e o r
ecreto

esponsavel pela definigao das regras contabeis
n° 10.540/2020, Art.1° § 3°)

e das polfticas de acesso e seguranga da informagao, aplicaveis aos Poderes e aos orgaos de cada ente federativo, resguardada a3 O PoderI
autono

Executiv
mia? (Di

Sim

e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigagoes, as receitas e as despesas orgamentarias do ente federativo? (DecretoO SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes
n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, incisoI)

4 Sim

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes
10.540/2020, Art. 1° §1°, incisoI)

realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigagoes, as receitas e despesas patrimoniais do ente federativo? (Decreto n°5 Sim

envidencia os recursos dos orgamentos, das alteragoes decorrentes de creditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada
das respectivas disponibilidades? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso II)

e das despesas empenhadas, iiquidadas e pagas a conta6 O SIAFIC controla e
desses recursos e

Sim

a Fazenda Publica, a situagao daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados? (Decreto n°O SIAFIC controla e evidencia perante
10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso III)

7 Sim

O SIAFIC controla e evidencia a situagao patrimonial do ente publico e a sua variagao efetiva ou potencial, observada a legislagao e normas aplicaveis? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso IV)8 Sim

O SIAFIC controla e evidencia as informagoes necessarias a apuragao dos custos dos programas e das unidades da administragao publica? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso V)9 Sim
O SIAFIC controla e evidencia a aplicagao dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluido o controle de convenios, de contratos e de instrumentos congeneres?

(Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso VI)
10 Sim

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes de natureza financeira nao compreendidas na execugao orgamentaria, das quais resultem debitos e creditos? (Decreto n° 10.540/2020, Art.1° §1°, inciso VII)11 Sim
O SIAFIC emite relatorios do Diario,

consolidagao das contas publicas a
Razao e Balancete 1

que se refere o § 2
Contabil,
1° do art. individuals ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico estabelecido pelas normas gerais de

50 da LC n° 101/2000? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso VIII)
12 Sim

permite a emissao das demonstragoes contabeis
ionais, com disponibilizagao das informagoes em

e dos relatorios e demonstratives fiscais, orgamentarios, patrimoniais, economicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou
tempo real (ate o primeiro dia util subsequente a data do registro contabil)? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°, inciso IX)

13 O SIAFIC |
internac

Sim

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes intragovernamentais, com vistas a exclusao de duplicidades na apuragao de limites e na consolidagao das contas publicas? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 1° §1°,inciso X)
14 Sim

O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinagao dos recursos legalmente vinculados a finalidade especi'fica? (Decreto n° 10.540/2020, Art.1° §1°, inciso XI) Sim15

O SIAFIC e unico no ente federativo e permite a integragao com outros sistemas estruturantes existentes? (Decreto n° 10.540/2020, Art.1° , § 6°)16 Sim

G2 - REQUISITOS MINIMOS DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS DO SIAFIC Resposta (Sim ou Nao) Previsao de Adequacao ao Decreto
n° 10.540/2020 1

Nr.
O SIAFIC processa e centraliza o registro contabil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimonio da entidade? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4° )17 Sim

contabeis re
' (Decreto n

alizados no SIAFIC estao em conformidade com o mecanismo de debitos e creditos em partidas dobradas, ou seja, para cada langamento a debito ha outro langamento a credito de
0 10.540/2020, Art. 4°, § 1°, incisoI)

18 Os registros c
igual valor?

Sim

No SIAFIC, o registro contabil e efetuado em idioma e moeda corrente nacionais? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 1°, inciso II)19 Sim

O SIAFIC permite a conversao de transagoes realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional a taxa de cambio vigente na data do balango? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 2°) Nao20 31/12/2022

; registros contabeis devem
SIAFIC somente permite langame

ma analftica e refletir a transagao com base em documentagao de suporte que
contas analfticas? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 4°)

assegure o cumprimento da caracteristica qualitativa da verificabilidade. Oser efetuados de for
ntos contabeis

21 Os Sim
em

O registro contabil contera, no mmimo, os seguintes elementos:I- a data da ocorrencia da transagao; II - a conta
documentagao de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de codigo de historico padronizado; V - o vali
langamento contabil. O SIAFIC so permite a inclusao de registros contabeis se identificados todos esses

debitada; III - a conta creditada; IV - o historico da transagao, com referenda a
lor da transagao; e VI o numero de controle dos registros eletronicos que integrem urn mesmo
tos? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 6°)

22 Sim

elemen
No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigagoes possibilita a indicagao dos elementos necessarios a sua caracterizagao e identificagao? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 7°)23 Sim

O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a seguranga, a preservagao e a disponibilidade dos documentos e dos registros contabeis mantidos em sua base de dados? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°,§ 8«)
24 Sim

O SIAFIC permite a acumulagao dos registros por centros de custos? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 4°, § 9°) Nao25 31/12/2022
O SIAFIC veda a alteragao dos codigos-fonte

10.540/2020, Art. 4°, § 10,III) ou de suas bases de dados que possam modificar a essencia do fenomeno representado pela contabilidade ou das demonstragoes contabeis? (Decreto n°26 Sim

O SIAFIC veda a utilizagao de ferramentas de sistema que refagam os langamentos contabeis
outros registros de sistema7 (Decreto n° 10,540/2020, Art. °, § 10, IV)

em momento posterior ao fato contabil ocorrido, que ajustem ou nao as respectivas numeragoes sequenciais e27 Sim

A escrituragao contabil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessaria para que a infor
inalterabilidade das informagoes originais, impedindo alteragao ou exclusao de langamentos contabeis realizaaos? (Decreto n1

magao contabil gerada nao perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a
0 10.540/2020, Art. 4°, § l6)

28 Sim

O SIAFIC contem rotinas para a realizagao de corregbes ou de anulagoes por meio de novos registros, de forma a preservar o registro historico dos atos? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 5°)29 Sim
O SIAFIC ficara dispomvel ate o vigesimo quinto dia do mes para a inclusao de registros necessarios a elaboragao de balancetes relativos ao mes imediatamente anterior. O SIAFIC impede a realizagao de

langamentos apos o dia 25 do mes subsequente? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 6°,Ic/c § 1°)
30 Sim

O SIAFIC ficara dispomvel ate trinta de janeiro para o registro dos atos de gestao orgamentaria e financeira relativos ao exerdcio imediatamente
cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o dia 30 de janeiro? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 6°,II)

anterior, inclusive para a execugao das rotinas de inscrigao e31 Sim

O SIAFIC ficara dispomvel ate o ultimo dia
periodicidade anual a que se referem o
6°, III)

a do mes de fevereiro para outros ajustes necessarios a elaboragao das demonstragoes contabeis do exerdcio imediatamente anterior e p
§ 2° do art. 48 e o art. 51 da LC n° 101/2000. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o ultimo dia do mes de fevereiro? (De<

ara as info
creto n° 1

ormagoes com
0.540/2020, Art.32 Sim

G3 - REQUISITOS MINIMOS DE TRANSPARENCY DA INFORMAQAO DO SIAFIC Resposta (Sim ou Nao) Previsao de Adequacao
n° 10.540/2020 1

Nr. ao Decreto

O SIAFIC disponibiliza, em meio eletronico e de forma pormenorizada, as informagoes sobre a execugao orgamentaria e financeira, em tempo real (ate o primeiro dia util subsequente a data do registro
contabil)? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 7°, § 1°)

33 Sim

ponibilizagao em meio eletronico de acesso publico observa. 7°, §3°, inciso III)
A dis os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018)? (Decreto n° 10.540/2020,34 Sim

Art
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O SIAFIC, direto ou por intermedio de i
empenho, a liquidagao e ao pagamen

integragao com outros sistemas estruturantes dispo
ito? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, a))

nibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao Sim35

as estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do numero do processo
so? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, b))

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com O'que instruir a execugao orgamentaria da despesa, qua
36 os sistem

o for o ca
Simutr

ndi

termedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relati-
ecificagao da unidade orgamentaria, da fungao, da subfungao, da natureza da d

O SIAFIC, direto ou por in
dassificagao orgamentaria, com a esp
n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, c))

; atos praticados pelas unidades gestor
, do programa e da agao e da fonte do

ras dos dados referentes a
: financiou o gasto? (Decreto

37 ras ou executoi
s recursos que

Simvas aos
lespesa.

O SIAFIC, direto ou por intermedio de
desembolsos independentes da exec

integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas
ugao orgamentaria? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, d))

aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos38 Sim

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados
pessoa fisica ou juridica beneficiaria do pagamento, com seu respectivo numero de inscrigao no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de <
independentes da execugao orgamentaria, exceto na hipotese de folha de pagamento de pessoal e de beneficios previdenciarios? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, e))

39 refere
operag

Sim:nte
oes

s a

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estrutu
convenios realizados, com o numero do processo correspondente, o nome e

rantes disponibiliza as informagoe
identificagao por CPF ou CNPJ do

40 s relativas aos atos p
convenente, o objeto

raticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos
e o valor? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, f))

Sim

:, direto ou por intermedio de integragao com outros sist
referentes ao procedimento licitatorio realizado, ou a su. as estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos

spensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o numero do respectivo processo? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, g))
O SIAFIC

dadosi
41 Simtern

a di
O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros

dados referentes a descrigao do bem ou do servigo adquirid
ntes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos
;o? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, incisoI, h))

42 sistem
o, quai

Simlas estr
ndo for

uturai
o cas

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
relativos a previsao da receita na lei orgamentaria anual? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, inciso

informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores
II, a))

43 Sim

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estrutura
relativos ao langamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislagao, qu

ntes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras
ando for o caso? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, inciso II, b))

ou executoras dos dados e valores44 Sim

O SIAFIC, direto ou por intermedio de int
relativos a arrecadagao, inclusive refer

tegragao
entes a r

disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores
0 10.540/2020, Art. 8°, inciso II, c))' com outros sist

recursos extraon
Sim45 emas estruturantes

dinarios? (Decreto n
por intermedio de integragao com outros sist
Ihimento? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°,

O SIAFIC, direto ou
referentes ao reco

emas estruturantes disponibiliza
inciso II, d))

as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores46 Sim

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros :
referentes a dassificagao orgamentaria, com a especificagao

as informagoes relativas aos atos praticados pelas unidades
e recursos? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 8°, inciso II, e))

47 sistemas estr
< da natureza

uturantes disponibiliza
da receita e aa fonte d

gestoras ou executoras dos dados e valores Sim

G4 - REQUISITES MINIMOS TECNOLOGICOS DO SIAFIC Resposta (Sim ou Nao) Previsao de Adequacao ao Decreto
n° 10.540/2020 1

Nr.
O SIAFIC permite o armazenamento, a integragao, a importagao e a exportagao de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo orgao central de contabilidade da Uniao?

(Decreto n° 10.540/2020, Art. 9°, incisoI )
48 Sim

O SIAFIC tern mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informagao registrada e exportada? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 9°, inciso II)49 Sim

Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificagao do sistema e do seu desenvolvedor? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 9°, inciso III) Nao50 31/12/2022
FIC tern mecanismos de controle de acesso de usuarios baseados, no mmimo, na segregagao das fungoes de execugao orgamentaria e financeira, de controle e de consulta? (Decreto n° 10.540/2020,
11, caput)

51 O SIA Sim
Art.

O SIAFIC impede a criagao de usuarios sem a indicagao de CPF ou Cerificado Digital (usuario generico)? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 11, § 1°) Nao52 31/12/2022
O SIAFIC mantem controle da concessao e da revogagao das senhas de acesso ao sistema? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 11, § 4°)53 Sim

amento e a habilitagao de cada usuario e os ma
jarios? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 11, § 5°)

ntem em boa guarda e conservagao, em arquivo eletronico centralizado, que permita a consulta porO SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastr.
orgaos de controle interno e externo e por outros usu

Sim54

jgistro das operagoes de inclusao, exclusao ou alteragao de dados efetuadas pelos usuarios sera mantido no Siafic e contera, no mmimo:I- o codigo CPF do usuario;II
a hora da operagao.
O SIAFIC mantem o registro das operagoes efetuadas no sistema? (Decreto nr. 10.540/2020, Art. 12)

- a operagao realizada; elll - a data e Nao 31/12/202255 O re

O SIAFIC tern mecanismos de protegao contra acesso direto nao autorizado a sua base de dados? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 14) 31/12/202256 Sim

O SIAFIC veda a manipulagao da base de dados e registra cada operagao realizada em historico gerado pelo banco de dados (logs)? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 14, § 2°) Sim57
O SIAFIC mantem copia de seguranga da base de dados que permita a sua recuperagao em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diaria? (Decreto n° 10.540/2020, Art. 15)58 Sim

Perfodo do Cargo/Mandato2Tipo de Responsabilidade Telefone2 e-mail2Nr. Nome CPF2

CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO 42166802168 999311277 clovisjnascimento@hotmail.com 1/01/2021 a 31/12/202459 4289 - PREFEITO

60 RENALDO CORREIA DA SILVA 55 - RESPONSAVEL CONTABIL 60829249168 999957301 renaldo cs@yahoo.com.br 1/01/2021 a 31/12/2024

josivan.barros@hotmail.com 1/01/2021 a 31/12/202461 JOSIVAN BARROS DA SILVA 4323 - CONTROLADOR INTERNO 73480754104 999947641

Nota Explicativa
Nota Expiicativa
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MUNICIPIO DE TAQUARUSSSU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ART1GO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAQAO AO PADRAO MiNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA. ADMINISTRAQAO FINANCEIRA E CONTOLE

Agoes (O que sera feito?) Objetivo (Quais os resultados esperados? Responsavel (Por quem sera feito?) Prazo (Quando sera feito?)

Analise da legislagao e alinhamento de todos os
interessados ao objetivo pretendido Apartirde 10/06/2021Agao 01: Instituir uma comissao de estudos e avaliagao do Padrao Minimo de Qualidade do SIAFIC, conforme o Decreto 10.540/2020. EXECUTIVO

Anexo 1 - Diagnostico elaborado com a
indicagao dos pontos atendidos ou naoAgio 02: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo G1 - XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "1 - Gerais do SIAFIC" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NAO Comissao SIAFIC 10/06/2021 A 31/12/2022

Agao 03: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo G2 - XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "2 - Procedimentos Contabeis" DOS ITENS RESPONDIDOS
COMO NAO

Anexo 1 - Diagnostico elaborado com a
indicagao dos pontos atendidos ou nao Comissao SIAFIC 10/06/2021 A 31/12/2022

Anexo 1 - Diagnbstico elaborado com a
indicagao dos pontos atendidos ou naoAgao 04: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo G3 - XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "3 - Transparency" DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NAO 10/06/2021 A 31/12/2022Comissao SIAFIC

Anexo 1 - Diagndstico elaborado com a
indicagao dos pontos atendidos ou naoAgao 05: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo G4 - XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "4 - Tecnologicos” DOS ITENS RESPONDIDOS COMO NAO 10/06/2021 A 31/12/2022Comissao SIAFIC

Monitorar a Execugao do Plano de Agao e
adotar medidas corretivas para o seu sucesso CONFORME NECESSIDADEAgoes Recorrentes 1: Reunides Bimestrais/Trimestrais para Monitoramento dos Prazos e Riscos Comissao SIAFIC

CONFORME NECESSIDADEAgoes Recorrentes 2: Ajustar o Plano de Agao, conforme novas estrategias, necessidades ou corregoes Manter o Plano de Agao sempre atualizado Comissao SIAFIC

Manter os interessados no projeto atualizados
quanto ao andamento, expectativas e riscos Comissao SIAFIC mai/21Agoes Recorrentes 3: Reportar o status do Plano de Agao aos Interessados

Taquarussu-MS, 28 de junho de 2022

FABIO DE FEBBO
Secretcirio de Finangas

JOSIVAN BARROS DASILVA
Controlador

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
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MUNICIPIO DE TAQUARUSSU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAQAO AO PADRAO MINIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUQAO ORgAMENTARIA, ADMINISTRAQAO

FINANCEIRA E CONTOLE

ANEXO 1 - Checklist para Diaqnostico da Aderencia do Software de Contabilidade ao Padrao Minimo do SIAFIC (Decreto 10.540/2020)

Resposta: Atende?

Nr. da
Linha Fundamentagao LegalGrupo de Requisites Perguntas Sim Nao Previsao

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° § 1°1 - Gerais do SIAFIC1 O SIAFIC do ente federativo e utilizado por todos os Poderes e orgaos referidos no art. 20 da LC n° 101/2000, incluidas as defensorias publicas? X
Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° § 3°2 1 - Gerais do SIAFIC O Poder Executivo e o responsavel pela contratagao ou desenvolvimento, manutengao e atualizagao do SIAFIC? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° § 3°

O Poder Executivo e o responsavel pela definigao das regras contabeis e das politicas de acesso e seguranga da informagao, aplicaveis aos Poderes e
aos orgaos de cada ente federativo, resguardada a autonomia?3 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, incisol

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigagoes, as receitas
e as despesas orgamentarias do ente federativo?4 1 - Gerais do SIAFIC X

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigagoes, as receitas
e despesas patrimoniais do ente federativo?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso I1 - Gerais do SIAFIC5 X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°. inciso II

O SIAFIC controla e envidencia os recursos dos orgamentos, das alteragoes decorrentes de creditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e
das despesas empenhadas, liquidadas e paqas a conta desses recursos e das respectivas disponibilidades?1 - Gerais do SIAFIC6 X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso III

O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Publica, a situagao daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem
bens a ela pertencentes ou confiados?1 - Gerais do SIAFIC7 X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso IV

O SIAFIC controla e evidencia a situagao patrimonial do ente publico e a sua variagao efetiva ou potencial, observada a legislagao e normas
aplicaveis?1 - Gerais do SIAFIC8 X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso V9 1 - Gerais do SIAFIC O SIAFIC controla e evidencia as informagoes necessarias a apuragao dos custos dos programas e das unidades da administragao publica? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso VI

O SIAFIC controla e evidencia a aplicagao dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluido o controle de
convenios, de contratos e de instrumentos congeneres?10 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso VII

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes de natureza financeira nao compreendidas na execugao orgamentaria, das quais resultem debitos e
creditos?11 1 - Gerais do SIAFIC X

O SIAFIC emite relatorios do Diario, Razao e Balancete Contabil, individuals ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Publico estabelecido pelas normas gerais de consolidagao das contas publicas a que se refere o § 2° do art. 50 da LC n° 101/2000?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso VIII12 1 - Gerais do SIAFIC X

O SIAFIC permite a emissao das demonstragoes contabeis e dos relatorios e demonstratives fiscais, orgamentarios, patrimoniais, economicos e
financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilizagao das informagoes em tempo real (ate o primeiro dia util
subsequente a data do reqistro contabil)?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso IX13 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso X

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes intragovernamentais, com vistas a exclusao de duplicidades na apuragao de limites e na consolidagao das
contas publicas?14 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso XI15 1 - Gerais do SIAFIC O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinagao dos recursos legalmente vinculados a finalidade especlfica? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §6°1 - Gerais do SIAFIC16 O SIAFIC e unico no ente federativo e permite a integragao com outros sistemas estruturantes existentes? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°17 2 - Procedimentos Contabeis O SIAFIC processa e centraliza o registro contabil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimonio da entidade? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 1°, incisol

Os registros contabeis realizados no SIAFIC estao em conformidade com o mecanismo de debitos e creditos em partidas dobradas, ou seja, para cada
langamento a debito ha outro langamento a credito de igual valor?18 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 1°, inciso II19 2 - Procedimentos Contabeis No SIAFIC, o registro contabil e efetuado em idioma e moeda corrente nacionais? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 2°2 - Procedimentos Contabeis20 O SIAFIC permite a conversao de transagoes realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional a taxa de cambio vigente na data do balango? X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 4°

Os registros contabeis devem ser efetuados de forma analitica e refletir a transagao com base em documentagao de suporte que assegure o
cumprimento da caracteristica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente permite langamentos contabeis em contas analiticas?21 2 - Procedimentos Contabeis X

O registro contabil contera, no minimo, os seguintes elementos: I- a data da ocorrencia da transagao; II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o
historico da transagao, com referenda a documentagao de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de codigo de historico padronizado; V - o
valor da transagao; e VI o numero de controle dos registros eletronicos que integrem urn mesmo langamento contabil. O SIAFIC so permite a inclusao
de registros contabeis se identificados todos esses elementos?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 6°22 2 - Procedimentos Contabeis X
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Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 7°23 2 - Procedimentos Contabeis No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigagoes possibilita a indicagao dos elementos necessarios a sua caracterizagao e identificagao? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4° §8°

O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a seguranga, a preservagao e a disponibilidade dos documentos e dos registros contabeis mantidos
em sua base de dados?24 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4° §9°2 - Procedimentos Contabeis25 O SIAFIC permite a acumulagao dos registros por centros de custos? X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, §10, III

O SIAFIC veda a alteragao dos codigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essencia do fenomeno representado pela
contabilidade ou das demonstragoes contabeis?26 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art.°, §10, IV

O SIAFIC veda a utilizagao de ferramentas de sistema que refagam os langamentos contabeis em momento posterior ao fato contabil ocorrido, que
ajustem ou nao as respectivas numeragoes sequenciais e outros registros de sistema?27 2 - Procedimentos Contabeis X
A escrituragao contabil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessaria para que a informagao contabil gerada
nao perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a inalterabilidade das informagoes originais, impedindo alteragao ou exclusao de langamentos contabeis
realizados?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4° § 1°28 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 5°

O SIAFIC contem rotinas para a realizagao de corregoes ou de anulagoes por meio de novos registros, de forma a preservar o registro historico dos
atos?29 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 6°, I c/c § 1°

O SIAFIC ficara disponivel ate o vigesimo quinto dia do mes para a inclusao de registros necessarios a elaboragao de balancetes relativos ao mes
imediatamente anterior. Q SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o dia 25 do mes subsequente?2 - Procedimentos Contabeis30 X

O SIAFIC ficarci disponivel at§ trinta de janeiro para o registro dos atos de gestao orgamentaria e financeira relativos ao exerclcio imediatamente
anterior, inclusive para a execugao das rotinas de inscrigao e cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o
dia 30 de janeiro?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 6°, II31 2 - Procedimentos Contabeis X

O SIAFIC ficara disponivel ate o ultimo dia do mes de fevereiro para outros ajustes necessarios a elaboragao das demonstragoes contabeis do
exercicio imediatamente anterior e para as informagoes com periodicidade anual a que se referem o § 2° do art. 48 e o art. 51 da LC n° 101/2000. O
SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o ultimo dia do mes de fevereiro?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 6°, III32 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 7°, § 1°

O SIAFIC disponibiliza, em meio eletronico e de forma pomenorizada, as informagoes sobre a execugao orgamentaria e financeira, em tempo real (ate
o primeiro dia util subsequente a data do registro contabil)?33 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 7°, §3°, inciso III

A disponibilizagao em meio eletronico de acesso publico observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais (Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018)?34 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso L a)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, a liquidacao e ao pagamento?35 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, b)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras do numero do processo que instruir a execugao orgamentaria da despesa, quando for o caso?36 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a classificagao orgamentaria, com a especificagao da unidade orgamentaria, da fungao, da
subfungao, da natureza da despesa, do programa e da agao e da fonte dos recursos que financiou o gasto?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, c)37 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, d)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execugao orgamentaria?38 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa fisica ou juridica beneficiaria do pagamento, com seu respectivo numero de inscrigao
no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operagoes independentes da execugao
orgamentaria, exceto na hipotese de folha de pagamento de pessoal e de beneficios previdenciarios?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, e)39 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convenios realizados, com o numero do processo correspondente, o nome e identificagao
por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, f)40 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatorio realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade,
quando for o caso, com o numero do respectivo processo?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, g)41 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, h)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos dados referentes a descrigao do bem ou do servigo adquirido, quando for o caso?42 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, a)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos a previsao da receita na lei orgamentaria anual?43 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagdes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras, quanto a receita, dos dados e valores relativos ao langamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislagao,
quando for o caso?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, b)44 3 - Transparency X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, c)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos a arrecadagao, inclusive referentes a recursos extraordinarios?3 - Transparency45 X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, d)46 3 - Transparency X
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O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes a classificagao orgamentaria, com a especificagao da natureza da receita e da fonte
de recursos?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, e)47 3 - Transparency X

O SIAFIC permite o armazenamento, a integragao, a importagao e a exportagao de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema
estabelecidos pelo orgao central de contabilidade da Uniao?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso I48 4 - Tecnologicos X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso II49 4 - Tecnologicos O SIAFIC tern mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informagao registrada e exportada? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso III4 - Tecnologicos50 Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificagao do sistema e do seu desenvolvedor? X Ate 31/12/2022

O SIAFIC tern mecanismos de controle de acesso de usuarios baseados, no minimo, na segregagao das fungoes de execugao orgamentaria e
financeira, de controle e de consulta?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, caput51 4 - Tecnologicos X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, § 1°4 - Tecnologicos52 O SIAFIC impede a criagao de usuarios sem a indicagao de CPF ou Cerificado Digital (usuario generico)? X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, § 4°53 4 - Tecnologicos O SIAFIC mantem controle da concessao e da revogagao das senhas de acesso ao sistema? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, § 5°

O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e a habilitagao de cada usuario e os mantem em boa guarda e conservagao, em arquivo
eletronico centralizado, que permita a consulta por orgaos de controle interno e externo e por outros usuarios?54 4 - Tecnologicos X

O registro das operagoes de inclusao, exclusao ou alteragao de dados efetuadas pelos usuarios sera mantido no Siafic e contera, no minimo:
I - o codigo CPF do usuario;
II - a operagao realizada; e
III - a data e a hora da operagao.
O SIAFIC mantem o registro das operacoes efetuadas no sistema?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 124 - Tecnologicos55 X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1456 4 - Tecnologicos O SIAFIC tern mecanismos de protegao contra acesso direto nao autorizado a sua base de dados? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 14, § 2°57 4 - Tecnologicos O SIAFIC veda a manipulagao da base de dados e registra cada operagao realizada em historico gerado pelo banco de dados (logs)? x
Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1558 4 - Tecnologicos O SIAFIC mantem copia de seguranga da base de dados que permita a sua recuperagao em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diaria? X

Taquarussu-MS, 28 de junho de 2022

FABIO DE FEBBO
Secret^rio de Finangas

JOSIVAN BARROS DA SILVA
Controlador

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS
CNPJ n° 03.923.703/0001-80.
GABINETE DO PREFEITO

JUNTOS, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

§
-

s
Govamo Municipal

TAQUARUSSU
Juntos, construindo um novo tempo!

DE 07 DE JUNHO DE 20211DECRETO MUNICIPAL N.° 089/2021 2
O
CT

2
1

“Estabelece a Comissao de Estudos e Avaliagao para
adequagao ao Decreto Federal n° 10.540/2020, que dispde o
sobre o padrao mlnimo de qualidade do Sistema Unico e
Integrado de Execugao Orgamentdria, AdministragSo
Financeira e Controle (SIAFIC) e d£ outras providencias."

§
X

I

CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARUSSU, «

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuigoes que Ihe s3o conferidas por
Lei, com fundamento no inciso VI do artigo 57 da Lei Organica.

<

w
a
O

o
Considerando a obrigatoriedade de observancia do padrao minimo de qualidade do So

Sistema Unico e Integrado de Execugao Orgamentaria - SIAFIC estabelecido pelo Decreto gjE
Federal n° 10.540, de 05 de novembro de 2020; ^ 2

Considerando que o SIAFIC devera ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, ?g
a quern cabe a responsabilidade pela contratagao ou desenvolvimento e pela manutengSo e °°
atualizagao desse sistema, bem como a definigao das regras contabeis e das politicas de ||>

acesso e seguranga da informag§o aplic^veis aos Poderes e aos drgaos de cada ente ^ '8
federativo com ou sem rateio de despesas, resguardada a autonomia; o °

Considerando que os entes federativos deverao observar as disposigoes do Decreto z

Federal n° 10.540/2020 a partir de 10 de janeiro de 2023 e; ~ _
Considerando que o Municipio publicou o piano de agao para adequagao ao SIAFIC ^|S 2

Si

2,

em 02/06/2021.

31
DECRETA O £

I!B
Art. 1° Fica instituidas a Comissao de Estudos e Avaliagao do padrao minimo de |o

qualidade do SIAFIC, nos termos do Decreto Federal n° 10.540/2020, que devera ser
composta pelos seguintes membros:
I- Secretario Municipal de Finangas;

II - 01 (um) servidor da area de Contabilidade da Prefeitura;

III - 01 (um) servidor da area de Contabilidade da Camara Municipal;

IV - 01 (um) servidor do Controle Interno da Prefeitura;

V - 01 (um) servidor do Controle Interno da Camara Municipal;

PUBLICADO POR AFIXAQAO.
Em: segunda-feira, 07 de junho de 2021.

(ART. 73, SE?AO I, § 1°, 2° e 3° LEI ORGANICA MUNICIPAL)

P
Is?!O CD

!
II
f!I!
IS
LU Q_

RUA ALCIDES SAOVESSO, 267 TELEFAX (067) 3444-1122- CEP 79.765-000 TAQUARUSSU-MS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS
CNPJ n° 03.923.703/0001-80.
GABINETE DO PREFEITO

JUNTOS, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

§

I

1Oov.rno Municipal
TAQUARUSSU 5

§1° O Secretdrio Municipal de Finangas devera presidir a Comissdo e estabelecer g
procedimentos para os trabalhos com vistas ao cumprimento do prazo estipulado g
cronograma do Plano de Agdo. k

§ 2° - A Prefeitura Municipal atravds da Secretaria competente expedird oflcio ao z
Presidente da Cdmara Municipal, solicitando a indicagdo dos servidores que irdo compor a
Comissdo descrita no "caput deste artigo. 8

Art. 2° - Os procedimentos e desenvolvimento das agoes necessarias para a |
implementagao do Plano de Agdo serao executados conjuntamente pelos Orgaos do Poder S
Executivo e Legislative. |

Art. 3°. A solugao de tecnologia da informagdo do SIAFIC deverd ser mantida e "
gerenciada pelo Poder Executivo, sendo de sua responsabilidade a contratagdo do sistema |
a ser utilizado pelos Poderes Executivo e Legislative Municipal, e demais orgdos da "
Administragao Direta e Indireta, incluldos Autarquias, Fundagoes, Fundos Especiais, com Q

rateio de despesas, resguardada a autonomia de cada orgao.
§ 1°. £ vedada a existencia de mais de urn SIAFIC no Municlpio, mesmo que estes 8

permitam a integragao, entre si, por intermddio de transmissao de dados, e para tanto os 8
processos licitatdrios deverdo ser realizados pelo Poder Executivo e contratados por cada
6rgdo integrante do SIAFIC.

§ 2°. Caso o 6rgdo/autarquia/entidade/outros ndo esteja utilizando o mesmo sistema jjj?|
que o Poder Executivo fica sob sua responsabilidade exclusiva a manutengdo do atual °°
sistema, bem como a integragdo e consolidagdo dos dados do SIAFIC ate 01/01/2023.

Art. 4° - As despesas decorrentes do presente Decreto correrdo por conta das °
dotagoes prdprias de orgamento, suplementadas, se necessdrio.

Art. 5° - O Plano de Agao integra este Decreto, contido em Anexo.
Art. 6° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao e/ou afixagao, <|

revogando disposigoes contrarias.
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CLOVES JOSE DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal
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ASSOMASUL
ASSOCIAQAO DOS MUNICiPIOS DE MATO GROSSO DO SULSexta-feira, 18 de junho de 2021Diario Oficial N° 2870

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARUSSU

S
o
CM
£3DEPARTAMENTO DE LICITAQAO E CONTRATOS

AVISO DE LICITAQAO PREGAO PRESENCIAL N. 047/2021
O MUNICIPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurfdica de direito publico, inscrito no CNPJ
sob on0 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna publica a realizagao de licitagao na modalidade
PREGAO PRESENCIAL nos termos da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de
maio de 2.007, e legislagao correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se
encontra aberta a licitagao acima referida, do tipo "MENOR PREQO POR ITEM", tendo por objeto a Contratagao de
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art.
3° e 18-A, §1°, da Lei Complementar 123/2006 para Fornecimento de Material de Construgao para construir cerca na
area destinada a Horta Comunitaria do Munidpio de Taquarussu - MS, conforme especificagoes constantes no Termo de
Referenda - Anexo ao Processo.
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Publicos.
DATA: 05/07/2021
HORARIO: 09h30min
LOCAL DA REALIZAQAO DO PREGAO: Sala de Licitagoes na Sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides
Saovesso, n. 267 - Taquarussu -MS.
OBTENQAO DO EDITAL: no Departamento de Licitagoes e Contratos, no enderego supracitado ou pelo Portal de
Transparency do Munidpio, atraves do enderego: http://taquarussu.ms.gov.br/site/ transparency.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1522/1122 das 07h as 13h.
Taquarussu - MS, 17 de Junho de 2021.
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DECRETO MUNICIPAL N.° 089/2021 DE 07 DE JUNHO DE 2021
"Estabelece a Comissao de Estudos e Avaliagao para adequagao ao Decreto Federal n° 10.540/2020, que dispde sobre
o padrao minimo de qualidade do Sistema Unico e Integrado de Execugao Orgamentaria, Administragao Financeira e
Controte (SIAFIC) e da outras providencias."
CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas por Lei, com fundamento no inciso VI do artigo 57 da Lei Organica .
Considerando a obrigatoriedade de observancia do padrao minimo de qualidade do Sistema Unico e Integrado de
Execugao Orgamentaria - SIAFIC estabelecido pelo Decreto Federal n° 10.540, de 05 de novembro de 2020;
Considerando que o SIAFIC devera ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a quern cabe a responsabilidade
pela contratagao ou desenvolvimento e pela manutengao e atualizagao desse sistema, bem como a definigao das
regras contabeis e das polfticas de acesso e seguranga da informagao aplicaveis aos Poderes e aos orgaos de cada ente
federativo com ou sem rateio de despesas, resguardada a autonomia;
Considerando que os entes federativos deverao observar as disposigoes do Decreto Federal n° 10.540/2020 a partir de
1° de Janeiro de 2023 e;
Considerando que o Munidpio publicou o piano de agao para adequagao ao SIAFIC em 02/06/2021.
DECRETA
Art. 1° Fica instituidas a Comissao de Estudos e Avaliagao do padrao minimo de qualidade do SIAFIC, nos termos do
Decreto Federal n° 10.540/2020, que devera ser composta pelos seguintes membros:
I- Secretary Municipal de Finangas;
II - 01 (um) servidor da area de Contabilidade da Prefeitura;
III - 01 (um) servidor da area de Contabilidade da Camara Municipal;
IV - 01 (um) servidor do Controle Interno da Prefeitura;
V - 01 (um) servidor do Controle Interno da Camara Municipal;
§1° O Secretary Municipal de Finangas devera presidir a Comissao e estabelecer procedimentos para os trabalhos com
vistas ao cumprimento do prazo estipulado cronograma do Plano de Agao.
§ 2° - A Prefeitura Municipal atraves da Secretaria competente expedira oficio ao Presidente da Camara Municipal,
solicitando a indicagao dos servidores que irao compor a Comissao descrita no "caput" deste artigo.
Art. 2° - Os procedimentos e desenvolvimento das agoes necessarias para a implementagao do Plano de Agao serao
executados conjuntamente pelos Orgaos do Poder Executivo e Legislativo.
Art. 3°. A solugao de tecnologia da informagao do SIAFIC devera ser mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, sendo
de sua responsabilidade a contratagao do sistema a ser utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e
demais orgaos da Administragao Direta e Indireta, incluidos Autarquias, Fundagoes, Fundos Especiais, com rateio de
despesas, resguardada a autonomia de cada orgao.
§ 1°. E vedada a existencia de mais de um SIAFIC no Munidpio, mesmo que estes permitam a integragao, entre si, por
intermedio de transmissao de dados, e para tanto os processos licitatorios deverao ser realizados pelo Poder Executivo
e contratados por cada orgao integrante do SIAFIC.
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§ 2°. Caso o orgao/autarquia/entidade/outros nao esteja utilizando o mesmo sistema que o Poder Executivo fica sob g
sua responsabilidade exclusiva a manutengao do atual sistema, bem como a integragao e consolidagao dos dados do §
SIAFIC ate 01/01/2023. CM

CM
COArt. 4° - As despesas decorrentes do presente Decreto correrao por conta das dotagoes proprias de orgamento,

suplementadas, se necessario.
Art. 5° - O Plano de Agao integra este Decreto, contido em Anexo.
Art. 6° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao e/ou afixagao, revogando disposigoes contrarias.
CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE LICITA^AO E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 126/2021.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu - MS - CONTRATADA: MARIANE SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA §
- DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021 - OBJETO: Contratagao de Prestagao de Servigos de 01 (uma) Medica g
Veterinaria, para atendimento na Vigilancia Sanitaria, de acordo com as regras do edital e seus anexos, do Pregao c\j
Presencia 041/2021. Valor total do presente Contrato de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo 2.500,00(dois mil 2>
e quinhentos reais) mensal, por 12(doze) meses, discriminado da seguinte forma.

>
COo

O

8
PERIODO <VLRESPECIFICACAO >ITEM VAGAS VLR TOTALMENSAL dMESES COMedico (a) Veterinario (a)

LOCAL DE TRABALHO:
Vigilancia Sanitaria; sendo 05 (cinco) dias por semana, conforme a necessidade do municipio.
Atrihiiiroes:

• Fiscalizagao de estabelecimentos de interesse a saude de bens de consumo:
industria, distribuigao/comercio e consumo de alimentos tais como, cozinhas
industriais, supermercados, refeitorios, agougues, bares, lanchonetes,
ambulantes, e congeneres;

• Fiscalizagao de estabelecimentos de interesse a saude - servigos: seja nas
relacionadas a atividades veterinarias (hospitais, clinicas, consultorios,
laboratories de analises clinicas e de biotecnologia, estabelecimentos de
diagnostico por imagem, cemiterios, drogarias veterinarias, pet-shops e outras
formas de comercio animal, no uso e prescrigao de medicamentos sob controle
especial), como em outras atividades nao veterinarias (hospitais, controladoras
de pragas, farmacias e drogarias, da industria de correlatos e cosmeticos, de
saneamento ambiental);

• Fiscalizagao zoosanitaria em imoveis comerciais ou residenciais, atendendo
as denuncias de maus tratos aos animais e de irregularidades no saneamento
ambiental;

• Manejo da fauna sinantropica (incluindo o controle integrado de vetores e
roedores e o manejo populacional de caes e gatos);

• Fiscalizagao da implantagao do piano de gerenciamento de residuos de servigos
de saude, animal ou humana, para os residuos de origem biologico, da
destinagao de cadaveres e carcagas, dos produtos qulmicos, fisicos ou inertes
como polftica de residuos de servigos de saude;

• Agao integrada com a vigilancia epidemiologica em surtos alimentares e outros
agravos, transmissiveis ou nao, no controle de zoonoses emergentes e re-
emergentes, nas campanhas de imunizagao;

• Desenvolvimento e execugao de programas zoosanitarios, junto as Unidades de
Saude e nas comunidades;

• Participagao no Controle Social do SUS - atraves da sua insergao junto aos
Conselhos de Saude e Conferences de Saude em todas as esferas (local,
distrital, municipal, estadual e nacional).

• Discussao e elaboragao de pollticas publicas de saude (controle e prevengao
de enfermidades, como: raiva, leptospirose, toxoplasmose, leishmaniose,
tuberculose, dengue, influenza aviaria, entre outras);

• Discussao e elaboragao de leis, normas, regulamentos de interesse a saude
humana e ambiental;

Implantagao e aprimoramento tecnico-cientifico de projetos e programas na area
de saude humana e animal, visando a prevengao, promogao e recuperagao da

saude;
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i lVigencia : compreendendo o periodo de 01 de julho de 2021 ate 30 de junho de 2022. DOTAGOES OR^AMENTARIAS:

2.043 Manutengao das Agoes Basicas de Saude. Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servigos de Terceiros - §,%
Pessoa Juridica; 3.3.90.36 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica.
Assinaturas: Clovis Jose do Nascimento, Leticia Janaina Neves Machado e Mariane Silva Rodrigues de Almeida.
Taquarussu - MS 17 de junho de 2021.
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Plano de agao disponivel em: https://www.taquarussu.ms.qov.br/site/transparencia/siafic/

CIDADAO
ATENDIMENTO

TRANSPARENCIAGOVERNO MUNICIPAL ATOS MUNICIPAL CONTATO lSECRETARIAS

O # @ O Q.

Transparencia

Q 4̂ £) E3 yM 1.111

Leis
Orgamentarias

(PPA/LDO/LOA)

Audiencias
Publicas

(PPA/LDO/LOA)

Portal
Transparencia

Anexos
Anuais/Balangos

Contas
Anuais de

Gestao

RREO RGF

> [£J

SIAFIC

= Este documento e copia do original assinado digitalmente por: CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO - 30/06/22 07:58 / RENALDO CORREIA DA SILVA - 30/06/22 08:00 / JOSIVAN BARROS DA SILVA - 30/06/22 08:05

' Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o codigo: 03EA63FEF86C0:
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MUNICIPIO DE TAQUARUSSSU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 ADEQUAQAO AO PADRAO MiNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUQAO ORUAMENTARIA, ADMINISTRAUAO FINANCEIRA E CONTOLE

AgOcs (O que sera feito?) Objettvo (Quals os resultados esperados? Rosponsavol (Por quern sora feito?) Prazo (Quando sera folio?)

Anblee da iegisiagao e almhamento de todos os
ao objelivo prelendido Apart* de 10/06/2021EXECUTIVOAg3o 01: Instituir uma comissao de estudos e avaliapao do Padrao Minimo de Qualidade do SIAFIC, conforme o Decreto 10.540/2020.

Ane«o 1 - Diagnbslico elaboradocon a
iridicagao dos pantos atendidos ou naoApao 02: Verificar a aderencia. tendo como base o "Anexo G1 •XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "1- Gerais do SIAFIC" DOS HENS RESPONDIDOS COMO NAO Comissao SIAFIC 10/06/2021 A 31/12/2022

Agio 03: Verificar a aderencia. lendo como base o "Anexo G2 - XML", aos liens que compde o Grupo de Requisitos "2 •Procedimontos Contibeis" DOS ITENS RESPONDIDOS
COMO NAO

Anexo 1- Dagnbstico elaboradocon a
indicagrio dos pantos atendidos ou nao 10/06/2021 A 31/12/2022Comissao SIAFIC

Anexo 1- Diagnbstico elaborado con a
indicagao dos pantos atendidos ou nioAgao 04: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo G3 - XML", aos itens que compoe o Grupo de Requisitos "3 - Transparbncia" DOS ITENS RESPONDDOS COMO NAO Comissao SIAFIC 10/06/2021 A 31/12/2022

Anew) 1 * Dtagndstico elaborado com a
mdicag/io dos ponies atendidos ou nftoAQAO 05: Verificar a adorbneia, tendo como baso o "Anexo G4 •XML", aos itens que compde o Grupo de Requisitos "4 •Tecnolbgicos" DOS HENS RESPONDIDOS COMO NAO 10/06/2021 A 31/12/2022Comlssdo SIAFIC

Moratorar a ExecugSo do Plano de Ag3o e
adotar medtdas corretrvas para o seu sucesso CONFORME NECESSIDADEComissao SIAFICAgocs Recorrentcs 1: Reunibos Bimcstrais/Trimestrals para Monitorsmcnto dos Praaos e Rlscos

CONFORME NECESSIDADEAgoes Recorrentcs 2 Ajustar o Plano de Apdo . conforme novas estrategias. nocessidadcs ou corregoes Manler o Plano de Agao sempre atualizado Comissao SIAFIC

Manler os mteressados no projelo alualtzados
quanto ao andamento. expectativas e nscos Comissdo SIAFIC m8»/21Apoes Recorrentes 3: Reportar o status do Plano de Ag3o aos Interessados

Taquarussu-MS . 28 de junho de 2022

JOSIVAN BARROS DA SILVA
Controlador

FABIO DE FEBBO
SecreUino de Fmangas

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
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MUNICIPIO DE TAQUARUSSU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAQAO AO PADRAO MiNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA. ADMINISTRAQAO

FINANCEIRA E CONTOLE

ANEXO 1 - Checklist para Diaqnostico da Aderencia do Software de Contabilidade ao Padrao Minimo do SIAFIC (Decreto 10.540/2020)

Resposta: Atende?

Nr. da
Linha

Grupo de Requisitos Fundamentagao Legal Perguntas Sim Nao Previsao

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° S 1°1 - Gerais do SIAFIC O SIAFIC do ente federativo a utilizado por todos os Poderes e Orgaos referidos no art. 20 da LC n° 101/2000. induidas as defensorias publicas?1 X
Decreto n° 10.540/2020.
Art, 1° S 3°1 - Gerais do SIAFIC O Poder Executivo 6 o responsavel pela contratagao ou desenvolvimento, manutengao e alualizagOo do SIAFIC?2 X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° § 3°

O Poder Executivo e o responsavel pela dofinig.ro das regras contabeis e das politicos de acesso e seguranga da informagao. aplicaveis aos Poderes e
aos Orgaos de cada ente federativo. resquardada a autonomia?3 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 81°. inciso I

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obngagoes, as receitas
e as despesas orgamentarias do ente federative94 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 81°, incisoI

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos. as obrigagoes, as receitas
e despesas patrimoniais do ente federativo?1 - Gerais do SIAFIC5 X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° 51°. inciso II

O SIAFIC controla e envidencia os recursos dos orgamentos. das alteragoes decorrentes de creditos adicionais. das receitas prevista e arrecadada e
das despesas empenhadas. liguidadas e oagas a conta desses recursos e das respectivas disponibilidades?
O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Publica, a situagao daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem
bens a ela perlencentes ou confiados?

6 1 - Gerais do SIAFIC X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 51°. inciso III1 - Gerais do SIAFIC7 X

O SIAFIC controla e evidencia a situagao patrimonial do ente publico e a sua variagao efetiva ou potencial, observada a legislagao e normas
aplicaveis?

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° §1°, inciso IV1 - Gerais do SIAFIC8 X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 51°. inciso V1 - Gerais do SIAFIC9 O SIAFIC controla e evidencia as informagdes necessanas a apuragao dos custos dos programas e das unidades da administragao publica? X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 81°. inciso VI
Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° 51°. inciso VII

O SIAFIC controla e evidencia a aplicagao dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado. induido o controle de
convenios, de contratos e de instnjmentos conqeneres?
O SIAFIC controla e evidencia as operagoes de natureza financeira nao compreendidas na execugao orgamentaria, das quais resultem debitos e
creditos?

10 1 - Gerais do SIAFIC X

1 - Gerais do SIAFIC11 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° §1°,inciso VIII

O SIAFIC emite relatorios do Diario. Razao e Balancete Contabil. individuals ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Publico estabelecido pelas normas gerais de consolidagOo das contas publicas a que se refere o § 2° do art. 50 da LC n° 101/2000?12 1 - Gerais do SIAFIC X

O SIAFIC permite a emissao das demonstragoes contabeis e dos relatorios e demonstratives fiscais, orgamentarios, patrimoniais, economicos e
financeiros previstos em lei ou em acordos nationals ou internacionais, com disponibilizagao das informagOes em tempo real (ate o primeiro dia util
subsequente a data do reqistro contabil)?

Decreto n° 10.540/2020,
Art.1° §1°. inciso IX13 1 - Gerais do SIAFIC X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 51°. inciso X

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes intragovernamentais, com vistas a exclusao de duplicidades na apuragao de limites e na consolidagao das
contas publicas?1 - Gerais do SIAFIC14 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 51°. inciso XI1 - Gerais do SIAFIC O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinagao dos recursos legalmente vinculados a finalidade especifica?15 X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1° 86°16 1 - Gerais do SIAFIC O SIAFIC e unico no ente federativo e permite a inlegragao com outros sistemas estruturantes existentes? X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°2 - Procedimentos Contabeis17 O SIAFIC processa e centraliza o registro contabil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o natrimonio da entidade? X

Os registros contabeis realizados no SIAFIC estao em conformidade com o mecanismo de debitos e cr4ditos em partidas dobradas, ou seja. para cada
lancamento a debito ba oulro lancamento a credito de iqual valor?

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°, 6 1°, inciso I2 - Procedimentos Contabeis18 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°, 6 1°. inciso II
Decreto n° 10.540/2020.
Art.4°. 6 2°

19 2 - Procedimentos Contabeis No SIAFIC, o registro contabil a efetuado em Idioma e moeda corrente nationals? X

2 - Procedimentos Contabeis20 O SIAFIC permite a conversao de transagoes realizadas em moeda estrangeira para moeda national a taxa de cambio vigente na data do balango? X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020.
Art.4°, 5 4°

Os registros contabeis devem ser efetuados de forma analitica e refletir a transagao com base em documentagao de suporte que assegure o
cumprimento da caracteristica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente permite lancamentos contabeis em contas analiticas?21 2 - Procedimentos Contabeis X
O registro contabil contera, no minimo, os seguintes elementos: I- a data da ocorrencia da transagao; II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o
histOrico da transagao, com referenda a documentagao de suporte. de forma descritiva ou por meio do uso de cbdigo de bistonco padronizado. V - o
valor da transagao; e VI o numero de controle dos registros eletrOnicos que integrem um mesmo langamento contabil. O SIAFIC so permite a inclusao
de registros contabeis se identificados todos esses elementos?

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°. § 6"22 2 - Procedimentos Contabeis X
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Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°, $ 7°23 2 - Procedimentos Contabeis No SIAFIC. o registro dos bens, dos direitos e das obrigagoes possibilita a indicagao dos elementos necessarios a sua caracterizagao e identificagao? X

Decreto n° 10.540/2020.
Art.4° §8°

O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a seguranga, a preservagao e a disponibilldade dos documentos e dos registros contabeis mantidos
em sua base de dados?2 - Procedimentos Contabeis24 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art 4° $9°
Decreto n° 10.540/2020.
Art, 4°. Ii10. Ill

25 2 - Procedimentos Contabeis O SIAFIC permite a acumulagao dos registros por centres de custos? X Ate 31/12/2022

O SIAFIC veda a alteragSo dos cbdigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essAncia do fenfimeno representado pela
contabilidade ou das demonstracoes contabeis?26 2 - Procedimentos Contabeis X
O SIAFIC veda a utilizagao de ferramentas de sistema que refagam os langamentos contabeis em momento posterior ao fato contabil ocorrido, que
aiustem ou n3o as respectivas numeracoes sequenciais e outros registros de sistema?

Decreto n° 10.540/2020.
Art.“. 610, IV27 2 - Procedimentos Contabeis X

A escrituragao contabil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessaria para que a Informagao contabil gerada
nao perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a inalterabilidade das informagfles originais. impedindo alteragao ou exdusao de langamentos contabeis
realizados?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4° § 1“28 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 5°

O SIAFIC contem retinas para a realizagao de corregdes ou de anulagoes por meio de novos registros. de forma a preservar o registro histdrico dos
atos?29 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 6°,Ic/c jj 1°

O SIAFIC ficara disponivel ate o vigesimo quinto dia do mes para a indusao de registros necessarios a elaboragao de balancetes relativos ao mes
imediatamente anterior. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o dia 25 do mes subsequente?2 - Procedimentos Contabeis30 X
O SIAFIC ficara disponivel ate trinta de janeiro para o registro dos atos de gestao orgamentaria e financeira relativos ao exercicio imediatamente
anterior, inclusive para a execupao das retinas de inscngao e cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apos o
dia 30 de janeiro?

Decreto n° 10.540/2020,
Art.6°. II31 2 - Procedimentos Contabeis X

O SIAFIC ficara disponivel ate o ultimo dia do mes de fevereiro para outros ajustes necessarios a elaboragao das demonstrapoes contabeis do
exercicio imediatamente antertor e para as mformag&es com periodicidade anual a que se referem o § 2° do art. 48 e o art. 51 da LC n° 101/2000. O
SIAFIC impede a realizacao de lancamentos apos o ultimo dia do mes de fevereiro?
O SIAFIC disponibiliza. em meio eletronico e de forma pomenortzada. as informagoes sobre a execupao orgamentaria e financeira. em tempo real (ate
o primeiro dia util subsequente a data do registro contabill?

Decreto n° 10.540/2020.
Art.6°, III32 2 - Procedimentos Contabeis X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 7°, 6 1°33 3 - Transparencia X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 7°, $3°, inciso III

A disponibilizapao em meio eletronico de acesso publico observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Protepao de Dados Pessoais (Lei n°
13.709, de 14 de aqosto de 2018)?3 - Transparency34 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°, incisoI. a)

O SIAFIC. direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos pralicados pelas
unidades qestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, a liquidagao e ao paqamento?35 3 - Transparencia X

Decreto n“ 10.540/2020.
Art. 8°, IncisoI. b)

O SIAFIC. direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades qestoras ou executoras do niimero do processo que instruir a execucao orcamentaria da despesa, guando for o caso?36 3 - Transparencia X

O SIAFIC. direto ou por intermedio de Integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagfies relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a classificagao orgamentarta, com a especificagao da unidade orgamentaria. da funpao, da
subfuncao. da natureza da despesa, do proqrama e da acao e da fonte dos recursos que financiou o gasto?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°. IncisoI. c)37 3 - Transparencia X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execupao orgamentaria?

Decreto n° 10.540/2020,
Art.8°, incisoI, d)38 3 - Transparencia X

O SIAFIC. direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa fisica ou juridica beneficiary do pagamento. com seu respectivo numero de inscrtpao
no CPF ou no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operap&es independentes da execupao
orgamentaria, exceto na hipotese de folha de pagamento de pessoal e de beneficios previdenciarios?

Decreto n° 10.540/2020.
Art.8°, incisoI, e)39 3 - Transparency X

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convSnios realizados, com o numero do processo correspondente, o nome e identificagao
por CPF ou CNPJ do conveoente, o obielo e o valor?

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, incisoI. f)40 3 - Transparencia X

O SIAFIC. direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatono realizado, ou a sua dispensa ou inexigibllidade,
guando for o caso, com o numero do respectivo processo?

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°. incisoI,g)3 - Transparencia41 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°. IncisoI, h)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de Integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagOes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras. quanto a despesa. dos dados referentes a descrigao do bem ou do servigo adquirtdo. quando for o caso?42 3 - Transparencia X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°, inciso II, a)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagOes relativas aos atos praticados pelas
unidades qestoras ou executoras dos dados e valores relativos a previsao da receita na lei orcamentdria anual?43 3 - Transparencia X
O SIAFIC, direto ou por intermedio de Integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras, quanto a receita, dos dados e valores relativos ao langamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislagao,
quando for o caso?

Decreto n° 10.540/2020,
Art.8°, inciso II. b)3 - Transparencia44 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art , 8°, inciso II. c)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de Integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes relativas aos atos praticados pelas
unidades qestoras ou executoras dos dados e valores relativos a arrecadacao, inclusive referentes a recursos extraordinarios?45 3 - Transparencia X

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°, inciso II, d)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagOes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolbimento?3 - Transparencia46 X
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O SIAFIC, direto ou por intermedin de integragdo com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagOes relativas aos atos praticados pelas
unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes 0 classif cagao orgameatar a com a especificagao da natureza da receita e da fonte
derecursos?

Decreto n° 10.540/2020,
Art, 8°. Inciso II. e)47 3 - Transpardncia X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, incisoI

O SIAFIC permite o armazenamento, a integragao, a importagao e a exportagao de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema
estabelecidos pelo orqao central de contabilidade da Umao?48 4 - TecnolOglcos X

Decreto n° 10.540/2020,
Art.9°, Inciso II4 - Tecnologicos49 O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informagao registrada e exportada? X

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso III50 4 - Tecnologicos Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificagao do sistema e do seu desenvolvedor? X Ate 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, caput

O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuarios baseados. no minimo, na segregagAo das fungoes de execugdo orgamentdria e
financeira, de conlrole e de consulta?4 - TecnolOglcos51 X

Decreto n° 10.540/2020.
Art.11, § 1°4 - Tecnologicos52 O SIAFIC impede a criagdo de usudrios sem a indicagSo de CPF ou Cerificado Digital (usudrio genOrico)? X AtO 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 11.84°

53 4 - Tecnologicos O SIAFIC mantem controle da concessdo e da revogagdo das senhas de acesso ao sistema? X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 11, § 5°

O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e a habilitagao de cada usuario e os mantem em boa guarda e conservagdo. em arquivo
eletrOnico cenlralizado, que permita a consulta por Orqaos de controle intemo e extemo e por outros usuarios?54 4 - TecnolOgicos X
O registro das operagdes de indusao, exclusao ou alteragao de dados efetuadas pelos usuanos sera mantido no Siafic e conterd, no minimo:
I- o cOdigo CPF do usudrio;
II - a operagao realizada; e
III - a data e a bora da operagao.
O SIAFIC mantem o registro das operacoes efetuadas no sistema?

Decreto n° 10.540/2020.
Art.1255 4 - TecnolOglcos X Atd 31/12/2022

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 144 - Tecnologicos56 O SIAFIC tem mecanismos de protegao contra acesso direto nao autorizado a sua base de dados? X
Decreto n° 10.540/2020.
Art. 14. 5 2°57 4 - TecnolOgicos O SIAFIC veda a manipulagao da base de dados e registra cada operagao realizada em histOrico gerado pelo banco de dados (logs)? x

Decreto n° 10.540/2020.
Art.154 - TecnolOglcos58 O SIAFIC mantem copia de seguranga da base de dados que permita a sua recuperagao em caso de incidente ou de falha, com periodicidade didria? X

TaquarussiEMS, 28 de junho de 2022

JOSIVAN BARROS DA SILVA
Controlador

RENALDO CORREIA DA SILVA
Cootador

FABIO DE FEBBO
Secretano de Finances
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