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UM RUMO NOVO COM
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PL,AliO DE AqrÃO DO STAFTC

APRESENTAÇÃO

Lim dos pilares da Lei Complementar no 101. de 4 de rnaio de 2000, é atransparência. Os artigos 48 e

48-4, com as atualizações introduzidas pelas l,eis Cr:rrnplementares n" 131i2009 e n" 156i 2016. tratam dos

instrumentos de transparência cla gestão Ílscal, incentivos à participação da sociedade na elaboraçào de planos"

orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias e a utilização de sistemas irnicos de execução orçamentária e

financeira, nranticlos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia.

O Decreto n" 10,5110, de -§ de novernbro de 2020, dispõe que atransparência da gestão fiscal de todos

os entres federativos em relação à adoção de Sistema {lnico e Integrado de Execução Orçamentária.

Adnrinistração Financeira e Controle - Siafic, será assegurada pela observância do padrão míninro de clualidade.

sem prejuízo de outras ilisposições previstas em lei ou em atos -nomativos aplicáveis.

O Siafic coresponde a solução de tecuologia da inÍbrmação mantida e gerenciada peio Poder

Executivo, incluídos os módulos complementares. as ferramentas e as inÍbrmações derivacias, Lrtilizada por todos

os Poderes, que tem como Í-inalidade registrar os âtos e fatos relacionados com a administração orçamentária.

financeira e patrimonial. controlar e penriitir a evidenciaçào. entre outras. clas transaçôes e procedirnentos

contábeis previstos no Decreto n" 10.540/2020, qLre estipulou o prazo de cento e oitenta dias. contado da data de

sua publicaçãn. para os entes da Federação estabelecerem plano de ação. voltado para a adequação às suas

disposições, até l" de janeiro de 2023.

O presente Flano de Ação destina-se à aclequação, no ânrbito do N{unicípio. ao padrão mínimo do

Siafic, consistindo em um conjunto de propositos e requisitos de sistema. em consonância com as disposições

legais vigentes e as exigências citadas. destinados a observância clas nomas gerais de consolidação das contas

púrblicas de qr,re trata o § 2'clo art. 50, da L.ei Complementar n" lCll/2000. retrativas à Contabilidade Aplicada ao

Setor Pírblico e à elaboração dos relatórios e demonstrativos hscais.

O diagnóstico preliminar da situação atual do Siafic revelou os requisitos que já estão sendo atendidos

ern 3 de maio de 2A21 e os demais itens qr"le deverão ser implementacios ate 3 I de dezembro de 2A22. de modo

qLle, eln 1" de janeiro de 2023. o Município esteja com um sistema Unico e Integrado cle Execr-rção Orçamentária.

Administração Firranceira e Controle no padrão mininro estabelecido pelo referido l)ecreto n" 10"540i2020.

Coniissão Especial nomeada pelo Prefeito do Município conferirá o diagrróstico prelinrinar clescrito

luos Qt-iADROS 0l a 04, seguintes e cuidará dos levantamentos ref'erentes âo itenr I - AN

DIAGNOSTICO PRE,I, IMI }{AR
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C)s quadros a seguir oferecem de forma sumária. reslrmo do diagntistico. enr frrnna de perguntas e

respostas objetivas. indicando o que o sistema em uso "Atende" os requisitos e açÕes em.i cje rnaio de 20211

corl "Não Atende" parâ os itens ainda nâo inrplantados no sistema atual e por fim, "Atende Parçialmente" para

os itens que estão atenclidos parcialmente, no Município.

QUADRO 0r - DrACNÓSTTCO DOS REQLJTSI'['OS CON'rÁBErS

N' Ações Atende Não
Atende

Atende
Parcialmente

OI Os registros contábeis são efetuados confonne o mecanismo de débitos e

créditos em partidas dobradas x

02 Os registros contabeis são efetuados em idioma e moeda corrente nacionais (em
portuguôs e em real)

03 As transações efetuadas em moeda eskangeira são converlidas em moeda
nacional (real) e é aplicada a ta"xa de câmbio quando do encerramento do
exercício Íinanceiro

X

04 O livro diario, o livro razão e os documentos gerados pelo sistema contabil
(orçamenüário, financeiro e patrimonial) encontram-se à disposição dos usuarios
e dos órgãos de controle intemo e extemo X

0_5 Os regislros contábeis sào efetuaclos de lbrrna anaiítica e rei'Ietem a transaçào
com base em documentação de suporte que assegure o cumtrrrimento da

caracterí sti ca qual itativa cla r,eril''icabi I idade
X

06 Senipre que necessário. os responsáveis pelos registros contábeis iiciotam
provitiências para a obtenção da documentação na fhrma e prazo adcquados para
e vitar omissÕes e distorçÕes

X

ü7 Os registros contábeis contêm, no mínimo:
| - a data da ocorrência da transação;
II-acontadebitada;
III-acontacreditada;
lV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de
forma descritiva ou por meio de uso de código de histórico padronizado;
V * o valor da transação; e

VI - o número de controle dos registros elekônicos que integrem um me$no
lançamento contábil.

X

c8 No rcgistlo dos bens. dos direi{os e das obrigacões é Í'eita a indicaçà.o dos
elementos necessários à sua perteita caracterizaçâo e idcntilicaçào SIM

í)9 No sistema contábil (orçamettário" financeiro e patrimonial) são contemplados
procediirentos contábeis que garântam a segurança. a prescrvaçào e a
disponibilidade clos documentos e dos registros conlábeis mantidos em sua base
de dados

SIM

t0 No sistema contábi! (orçamentário. llnanceiro e patrirnonial) é permiticla a

acumulaçãr:r dos registros por centr{Js de Lrustos

SII\4

11 E vedado o controle periódico de saldos das contas contábeis sem
individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros
sâo gerados apenas Ía exportação de movimentos para fins cie prestação de
coiltas

SIM

/
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eLiADRo 02 - DrAcNoslco DE TRANSpeaÊxcra r rxroRueç.Àr-r

QUADRO 03 - DIAGNOS',TTCO DE REQL]TSITOS TECNOLOCTCOS

--L',-J
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l2 E vedada a geração de registros cuja data não corresponda à data do fato contábil
ocorrido

SIM

l3 E veriado o registro contábil após o balancctc enccrrario SIM

N" Ações Ateirde Não
Atende

Atende
Parcialmente

14 E assegurado acesso público amplo em meio eletrônico sobre a execução
orÇamentária, financeira e patrimonial do Município x

15 As inlonaaçôcs sobre a erecuçâo orçamentária- financeira e patrinronial do
iVfunicípio é disponír,el em teÍ]lpo real e ponnenorizada X

16 E asseguraclo acesso púrblico amplo em meio eletrônico. no míninro. quanto ao

empenho. liquidação e pagalnento da despesa orçamentáriâ e quànto à previsào"
lanÇamento" arecadaÇào e recolhimento da reeeita orÇanentária

x

NO Açôes Atende Não
Atende

Atende
Parcialmente

17 No sislcura coniábil (orçamentário. financeiro e palrimonial) Co \4unicipio são
permiticio-r o ànnâzenalrento. a inteeraçào. a incorporaÇào e a erpofiacão de
dados no formato e periodicidade estabelecidos pela STN

X

I8 (f sistema contábil {.orçar.nentârio. Ílnanceilo c patrimonial) do \.'{unicípio possui
mecanismos que garantam a integridade. a confiabilidade. a auditabilidade e a
disponibilidade da infbrnraçiio registrada e erportada

x

10 Existe possibilidade de realizar cópia de sr;gurança c1a base de dados do sistema
conlábil (orçamentár'io. 1-rnanceiro e patrimtuial) do Município que permita a

sua recupelação em caso de incirlente ou de Íhlha

x

20 O documento cont,rbil que gerou o rcgistro contém a iclentiÍrcação do sistema e

do seu deserlolvedor
X

QTJADRO 04 - DIACNCISTICO Dh OUTROS REQUISITOS

NO Ações Atende Não
Atende

Atende
Parcialmente

LI A estrutura do sistema contábil (orçamentiirio, financeiro e patrimonial) do
Município atende a arquitetura dos padrões de interoperatividade de govemo
eletrônico - ePING

X

22 O sistema contábil (orçarnentát'io. tlnancciro e patrinronial) do lr4unicípio possui
mecanisrnos cle controie c acesso de usuários baseados na segregação das

ftrnÇoes de execncào orçauentária e flnanceira- de controle e de cousuita

x

23 0 sisterna coiltábil {orcament/rrio. Íinanceiro e patrirnonial) do 1\4unicípio veda
quÊ uma unidacje gestora ou e\ecutôla tenha acesso aos dados da outra- com
exceçào de determinado nír,eis de acessos especíÍicos def inidos nas polil.icas cle

accsso de usuá'ios

x

21 O accsso para rcgistro c corisull.a dos documentos do sistcnra contábil
(orçamentário, llnancciro e pairinronial) do &,Iunicípio sornente e penririilo após
cadastrarnento e habiiitaçiio ile cada usuário" por lncio do núme«r de inscrição
no CI'F ou por cerl.ificado digital. com glclaçào rie círdigo dc iiicntificaçiio
próprio c intransferír,ei

X

25 Os documeotos referentes ao caclasiramento e à habilitação cle cada usuário dcr

sistema contábi1 (or'çarnerltário" iinanceiro c patrimonial1 ilo l,lunicipio sào

mantidos em boa gualda e consen,aÇão em arquivu eletrônico centralizado, I +#
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sendo permitida a consulta por órgãos de controle intemo e externo e por outÍos
usuários.

26 ;\ base iie dailos clo sistcnra contábil (orçamenthrio. Ílnanceiro e paÍrimoniai) dir
N:lunicipio Dossui niecanisnros de proteÇiio contia iicesso direto nào ai:Íorizadrr

x

O diagnóstico revelou os principais requisitos atendidos, aqueles onde são cumpridos parcialüienle as

exigências e necessitam cie aciequação. bem como as ações qlle precisam ser implementadas parâ qLle o SiaÍlc

do Município esteja adeqiiado às nomras vigentes" A solução técnica que fbr def-inicla e especilicada em temo

cie referência, orientará a contratação tlos softw,arÊs que formarão o Siafic no Município. par:a atender as

disposições exigida no Decrelc rto 10.540, de 5 cie novemtrro de 2020.

O Municipio adota sistema orçamentário. financeiro e patrimonial cla contabilidade, coln sottlvare

disponibilizado conro íeramenÍa da prestação cle serviços de consulÍoria e assessoria contábil. Ílnanceira e de

gestão fiscal. regulannente contratado de acorclo corn tenno cle refbrência nessa uroclalidade" O riiagnósticc

citado acima" de fonna sucintâ, evidencia que o sistema em Lrso tem funcionalidades que iá atendenl muitas

erigências do padrão mínirno do Siafic.

Essa sistenrática de contratar serviços de assessoria e consnltoria contábeis. cor.n disponibilização de

srift*,are de contabilidade e orçamento público. é largarnente utilizada pela rnaioria dos rnunicípios clo Estado

de Pernambuco. há anos. Atuaimente segueln as exigências do Manual de Contabiiidade Aplicada ao Setor

Pirblico (MCASP) e do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). todavia. é um sistema de terceiros"

I)eve ser consiclerada a execução clo Plano Plurianual 2A18 2021" enr seu últirno ano de vigência, assinr

conlo a execução orçameltária do exercício de 2021. que deverão seguir seu curso previsto na legislação,

e specialmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Deverá haver cautela no tocante a mudanças drásticas

no sistema atualmente em uso em 202l, que atende, razoave[mente. as r.ror:nras vigeutes. Lrfira vez que o Siafic

será obrigatório, no padrãri estabelecido, a partir de janeiro/2023.

Para atender ao § I 6 do art. 37 de Constituição cla Repúhlica. introduziclo pela Emenda Constitucional

nn 109, cle 15 de março de 202 i. haverá necessidade de considerar as políticas pírblicas rro PPA 2ü2212025. com

objetos e rnetas que possam ser avalíadas durante a execuçãri orçamentária e divulgados os resultados para a

sociedade. durante sua execução. a partir deZA22. Poftanto, nâ progrârnação orçamentária destinada à execução

do plano plurianual e da Lei Orçamentária Anual (.LOA12022), constarão progralxâs, ações, projetos e atividades

que conternplarr objetos e metas para cumprimento do referido dispositiv o r:onstitucional.

PLANO DE ACÃO

Nesse cenário. diante das exigências

antecede as disposiçoes principais deste plano

ser real izadas antecipadamente.

da legislaçâo citada. estabelecernos

de ação. onde são descritas açôes q

I - ANIECEDINTES
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A seguir, são descritos os dernais requisitos que instruirão a concepçãc'r, âs exigências técnicas e

funcionalidades que deverão consiar do Siafic, para adequação ao Decreto n" 10.540/2020. bem como

cronograrra quadrimestral. com a marcação dos quadrirnestres onde serão irnpletrentadas as ações para atender

aos requisitos mínimos do padrão de qualidade, para que em dezembro de 2A22 o Siafic este_!a estruturado para

Íirncionamento pleno em lo de janeiro de 2023.

II - LiNIDADE E IhiTECRAI]ÃO

NO AÇAO 2A2t
20

Ouadrim

2021
J

Quadrim.

2022
10

Quadrim.

2422
2"

Quadrim.

2022
J

Quadrim.

2023
10

Quadrim

2073
20

Ouadrim

2023
-l

Quadri.
0l Levantar intbrmaçôcs dos

i nsumos/sen,içosireculsos
Ílnanceiros necessários ii
concepçào e implanti4iio do
SiaÍlc Ioc:al.

X X

a2 Incluir no PPr\ (produo,s"

rnetas. rscursos llnanceiros) as

uçôcs neccssát'irr: à clahor.rçào
do projekr e consecuçào do
siste ma.

-!a X

03 Elaborar, preferencialmente, o
modelo e pro.ieto de
implementação do Siafic, com
base ros layouts
disponibilizados pela STN e

Tribunais de Contas.

X x

04 Dotar orçamentariamente (LDO
e LOA de 2022) as ações
(projetos e atividades) com os

gastos necessários a
implantação do Siahc local,
incluindo as fontes de recursos.

X x

05 Planejar, elaborar e rea)izar
licitação para as aquisições de
insumos, serviços e/ou
equiparnentos necessarios ao
projeto do Siafic e integração
com os principais sistemas
estruturaotes.

)a X X x x

No AÇÃo 2021
20

Quadrim.

2021
30

Quadrim.

2422
1o Quadrim.

2422
2n

Quadrim.

2022
f

Quadrim.

2423
10

Quadrim.

2023
20

Quadrim

2073
J'

Quadrim.
06 Atestar que o SiaÍic e

intcgrado a oulroi si't\'nrJ)
est!'uturantcs lais como RH"
-f 

ribr"rtário. Patri mônio.
almoxariiarlo" etc.

J' X x X x

a7 Garantir que o Siafic é

sistema único e a cuja base
de dados é compartilhada
eotre seus usurários.

x x x X

í)
08 Alcslar oue o SiaÍic oennita X X X X ffia. atriirlização. a consulta e a

rlxiração clc dados e de
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III - TLICI'JOI.OGIA I (REQLIISITOS DO SISTEMA)

informações de maneira
cenkalizada.

09 Atestff que o SiaÍc é

mantido e gerenciado pelo
Poder Executivo.

X X x

10 Atcstar que o SiaÍic registrir
()5 alr)S L'latt'. rClariOnaürrt
com a aclministração
orçamentá.ria" Ílnanccira c

patrimc-niai.

x X

11 Garanlir que há aperias um
Síafic enr uso peio
&'Iunicíoio.

x X \' X

No AÇAO 2021
20

Quadrim.

2421
-)

C)uadrim.

2022
1o Quadrim.

2022
2"

Quadrim.

2022
J

Quadlim.

2023
10

Quadrim.

2023
2"

Ouadrim

2423
3o

Quadrim.
12 Garantir que o Siaflc

permita o amaz enaÍnento,
integração, impoúação e

exportação de dados.

X x X x

13 Atestar que o SiaÍic contém
mecanismos que garantam
alúegrtdade, a

Confiabilidade, a
Auditâbilidade e a

Disponibilidade das

informacões.

X X x x

14 Galantir que o SiaÍic
perrnite a idcntilicaçào t1o

Sisten-ra c Dcsenvolvedor
nos docurnentos contá.beis
qrie detam origem aos

reuistros.

X X X x

t5 Garantir que o Siafic
contém controle de acesso

dos usuários por segregação
de funções, para conkole
ou consultás e também de
acesso aos dados das

demais unidades gesÍoías
(cadastros com CPI'ou
CertiÍicado Digital e

codiÍicação própria e

intransferír,e1).

X x X x

t6 Cjarantir que tl àcesso ao

Siafic para usuários
carlastrados seja dado por
autorização de supcriores e

do adnrilislraclor do Siaf ic
rnediante assinatura cle

lermo de responsabilidade c
que se-ja realizado login
âlÍavés .le LIPIi e senira ou
Ccrtiflcaçào Dieital.

X X Y

/z

] #
7

1',7 Garantir que o SiaÍic
perunilc auditoria de dactos

X \a X x --Y- t,
PREFEITURA DE SÃOJOÃO
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parâ controlar inserções"
erclusôes ou altelaçôes
efttuadas pelos usuários
com a itlentjlicaçào do
C)PF. operaçào realizada.
dal,a e hr;ra com acesso

restrito à usuarios
oermitidos.

18 Garantir que o Siaifc
evidenci4 no mfu1imo:

I - os bens, os direitos, as

obrigações, as receitas e as

despesas orçamentarias ou
patrimoniais;
II - a execução das receitas
e despesas orçamentarias,
bem como suas alterações:
III - a situação patrimonial
e sua variação;
IV - a apuraçâo dos custos;
V controle de convênios-
contratos e instrumentos
congêneres;
VI - Diario, Razões e

Balancetes (individuais e

consoiidados);
YII - demonstrações
contábeis, relatórios e

demonstrativos fiscais,
orçamentiírios. econômicos
e {inanceiros;
VIII - operações
inkagovemamentais;
IX*origemedestinação
dos Íecursôs legalmente
vinculados.

X x x x

l9 Assegurar que o Siallc tenha
rotinas Beckrp

X x Ã

IV - TRANSPARENCIA

NO AÇAO 2A2r
20

Oua.drim

2\)21

-ln

{ tuatlrim

2022
10

Quadrim.

2022
2"

Orradrim.

2Q22
J

Quadrim.

2023
10

C)tadrim

2023
2"

ChrarÍrim

2423
30

Quadrim.
20 Assegural que a sociedade

tenha acesso às

informações sobre a
execução orçamentaria e
{inanceira em meio
eletrônico que possibilite
amplo acesso público.

X X X x

21 Atestar que as infomaçôes
são disponibilizadas em
tempo real e
pormenorizadas,
disponibilização de
informações até o primeiro

x x
0

t
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clia útil. suhsequente zri rlata

Assegurar que as

informações
disponibilizadas pelo Siafic
observem as questões de

CertiÍlcar que o Sialic
obsen,a a Lei Geral cle

Proteçào cie l)adr:s (I,íiPD)

Garantir que o Siafic
permite a disponibilização
em meio eletrônico de, no
minimo:
a - Despesa:

I - Execução;
II - Classificação
orçamentária, com a
especiticação da unidade
orçamentari4 da função,
da subfu nção, da ratureza
da despes4 do programa e
da ação e da fonte dos

recurses que financiou o
gasto;
III - Desemboisos
independentes da execução
orçamentaria;
IV - PF ou PJ beneÍiciiária
do pagamento, com seu

respectivo CPF ou CNPJ,
exceto folha e beneficios
previdenciiários;
V - Convênios reaiizados,
com o número do processo
correspondente, o nome e

identificação por CPF ou
CNPJ do convenente, o
objeto e o vaior;
VI - Licitação, ou sua
dispensa ou
inexigibiiidade, com o
número do respectivo
processo bem ou serviço
adquirido, quando for o

CASO,

b - Receita:
I - Previsão oa LOA
II - Lançamento,
resguardado o sigilo fiscal;
III * Arrecadação,
inclusive Íecilrsos
extraordinarios;
IV - Recolhimento;
V - Classificação
orçamentari4 com a
especifi cação da natureza
da receita e da fonte de
recursos.

-l
'l

l
)
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V - PR.OCEDIMENTOS CONTABEIS

No AÇAO 202 I

2"
Orradrim

2A2t
30

(Juarlrim

2022
1o

C)uadrinr-

2022
20

C)ua.ririm.

2422
30

Quadrim.

2423
I

C)uadrim-

2023
20

(}iadrim

2423
30

Ouadrim-
25 .A.tcstar que o SiaÍic

processa e centraliza ()

registro cottábil dos atos e

Íatos que aítlcm ou possam

aibtar o parrirrônio cla

enlidadc.

x x X x

26 Assegurar que o registro
Íepresenta integralmente cr

lato ocorrido. observada a

tempestividade rrcccssaria.

x x X

27 Assegurar que o registro:
1. Foi feito coífoÍme

partidas dobradas;
2. Foi feito em idioma e

moeda colrente
nacionais.

X x x X

28

Assegurar quc o Siatic gera
os livros razão. diários c

demais demonstrativos
contábeis em consonância
ctlfil as l'eglas conticlas no
Manual dc Contabilidade-
Aplicacla ao Setor Públicir
(1\'1C;\SP) e no Plano de

Contas Aplicarlo ao Setor
Público (PCASP). de lbrma
indiviclual e consolidada. e

qrie ticam à disposiçào dos
usuários e dos órgàos dc
conlrole inlerno e externo.

x x X \,

29 Asscgurar que os registros
contábeis sào cíetuados de

foma an:rlítica e reflete a

trensação com base em
docurnentação dc suportc.

x X X X

30

Garantir que o registro
contabil conterá no
mínimo:

L data da transação
contábil;

II. çontadebitada;
III. conta creditada;
IV. histórico da

transação, com
referência à
documentação de
suportÊ, de forma
descritiva ou por meio
de uso de código de
histórico padronizado;

\2. Valor datransção:

X x x

r

x

#
TJ

tr-
PREFEITURA NE §ÃO]OÃO

Palácio Municipal loão de Assis Moreno I Rua Augusto Peixoto, 3'1, Centro - São JoáolPE - CEP: 55.435-OOü
Telefone: {87) 378r+-]]54 I CNFI: 1o.l46.37tlooo1-3ü
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VI" Nírmero c1e controle
dos registros
eletrônicos clue

inegrem u1x mesnro
lançanrento eilntábii.

31 Assegurar que o SiaÍic
permiia a tl-:umulaçào dos
registros por centros de

cust(}s.

x X X X

11-

Assegurar que o Siafic não
permita:

l. Contabilização
apenas na exportação
de dados;

II. Registro cuja data
não correspoada à

data do fato contábil
ocoffido;

lII. Aiteração dos
códigos-fonte ou das

bases de dados do
Siafic;

lV. Utilização de

ferramentas de
sistema que refaçam
os lançamentos
contábeis em

momento posteÍioÍ
ao fato contábil
ocoÍido.

X X X

VI - PRAZOS E INTEGRIDADE

(rat'Jillit qui alc o Llia l5
Para íechar o tralanceie do
môs anlclior
Garantir.lue até o ilia 30i01

Para rcciilrat'oi iil(,\ J.'
(iestão Orçamentária e

Financeira do ano iinterior
iinclusive inscriçào c

cancelamcnto dos Rcstos a

Garartir que até o dia 28 ou
28102 - Para o fechamento
dos Balanços e outras
intbrmações com

iodiciiiade anual
CeriÍ'icar que o Siailc
in:pe<le os registros
contábeis após o balancete
encerado.

vil *-TECNOLOGIA II (INST'AI-AÇÃO DE DATACITNTER. AQLrr
TREINAMENTO DE PE,SSOAI,)

PREFETTURA DE §ÃOJOÃO
Palácio Municipal loão de Assis Moreno i Rua Augusto Peixoto, 3'|, Centro - São JoãolPE - CEF: 55.435-OOO

O DE SOFTWARES F;

Telefone: {87) 5784-.il54 | CNPI:.101463fllOOOl-3O
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O Município adota a srsternática de utilização de softu,are de contabilidade e orçaÍnento público

disponibilizado como ferramenta de prestação de serviços contáirejs. regularmente contrataclos. Essa condição"

para implantação do Siafic nos tenxos do Decreto n" 10.540/2020" reqLier processo de concepçào cla solução

tecnológica. instalação de datacenter, contratação de equipamentos de tecnologia da infonrração. de soÍiwares.

de armazenamento em Cloud Compuíing, e de serviços técnicos especializados para treinamento e operação dos

sistemas.

Diante da cornplexidaile, o presente plano de ação poderá ser atualizado. para melhor adeqtração funrra.

São João. l2 de rnaio de 2021 .

Secretária de Finanças

d*r"#;x
FREFsrruRa pe sÃoroÂo

Palácio Municípal João de Assis Moreno I Rua AuEusto Peixoto, 31, Centro - 5ão Joêo/PE - CEF: 55.435-OOO
Telçfone: (87) 3784"115a I CNPJ: tO.t46.37uO§Ot-5O

r\ÇA{-) 2021
20

(Juadrini.

2A2t
30

Quadrim.

2{}22

1n

Ouadrim.

2022
20

Quadrim.

2022
30

Quadrim.

2023
ío
I

Quadrim.

2423
20

Quadrim.

2023
J

Ouadrim.
3',Í Conslruçào etou

adaptaçiio de imoveis c
instalaçõcs para Central
de Tl. relativa ao SiaÍlc

X X x

3ft
Aquisiçào de

equipamentos e1étricos e
eleirônicos para a Ce.ntral

de'l-I. para o Siafic

X x x X x

39
Contralação de so{iwares
e arnrazenamento de

dados cm c/oad
c0nxpuíifig pati'
funcionamento do Siaf ic.

X x X X X X

40
Contratação r1e 1écnicos e
profissionai s

especializado-. para

operação c treinarnento de

pessoal. em tecnr.rlogia da
inÍbrmação. para
uti lizaçào c
luncionamento do Siafic

X X x X X X



UM RUMO NOVO COM
A FORçA DO POVO

PREFEITURA OE §Ãü]OÃO
Palácio Municipal João de Âssis Moreno l Rue l\ugusto treixoto, 31. Centro ' 5âs JoàolPE - CEP: 55.435-000

Telefone: (87) 3784-l'154 I CNFI: 1O.146.3711CIO01-3CI

Secretário de
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