
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

ATA DO GRUPO DE TRABALHO PARA A IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO
DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÃRIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE-

SIAFIC - EM CUMPRIMENTO AO DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Aos Dois dias do mês de julho, do ano de Dois Mil e Vinte e Um, às nove horas e
quarenta minutos da manhã, na sede da Prefeitura Municipal de Campo do Brito
(SE), reuniram-se os membros do Grupo de Trabalho responsável pelo SIAFIC,
nomeados pela portaria 66/2021 com a finalidade de promover junto ao fornecedor
do Sofiware e o Financeiro os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por
intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras
dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da
natureza da receita e da fonte de recursos, como está elencado no item 27.
Participaram desta reunião os membros nomeados para compor o Grupo de
Trabalho, o Sr. Eder Billy Alves dos Santos representante da Empresa STecnos
responsável pelo Sistema Informatizado para a SIAFIC; a Sra. Jane Flavia Santos
Passos, Diretora Geral, representante do Poder Legislativo; como ouvinte o Sra.
Williane Souza Santos e o Sr. José Enaído Dantas dos Santos, Secretário de
Controle Interno Municipal, indicado como secretário adoc para lavratura da ata. O
Sr. Eder Billy Alves dos Santos, representante da Empresa STecnos iniciou a reunião
informando a todos a necessidade de que haja integração de todos os módulos. O
sistema contábil hoje existente é o Contabilis da STecnos e que é o mesmo utilizado
pela Câmara e Prefeitura. O sistema de Tributos é de propriedade de outra empresa
e há necessidade de envio de Layout para integração com o sistema Contábil, que
será providenciado através de envio por e-mail para a empresa responsável e que
será discutido a sua integração na próxima reunião. Foi informado também a
necessidade de agilidade nos processos para cumprir os prazos. Foi demonstrado a
exibição da receita por fonte de recursos no portal da transparência Município. Ficou
marcada a próxima reunião para segunda-feira dia 02/08/2021 às 09:00. Sem mais
nada a tratar, encerrou-se a reunião ás 11:50 e eu, José Enaldo Dantas dos Santos,
secretário adoc, lavrei a presente ata que, após aprovada, segue assinada por mim
e pelos demais presentes.
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