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RAMON JESUS VlElRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

coNSIDERANDO o decreto Federal ns 10.540, de 05 de novembro de 2O2O, e

CONSIDERANDO AINDA as disposições do Artigo 48, §1e, lnciso lll, g §6e, da Lei

Complementar ns 101, de 04 de maio de 2000,

Artigo 1e - Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para a adequação às disposições
do Decreto Federal ne 7O.540/2O2O, no que se refere à observância do padrão mínimo de

qualidade do Sistema Único e lntegrado de Execução Orçamentaria, Administração Financeira e

Controle - SlAFlC, conforme Anexo I deste decreto.

§1e - A Comissão M ultidisciplina r criada terá a atribuição de definir os requisitos mínimos

de qualidade, definição das ações, prazos envolvidos no processo de implantação do SIAFIC a

ser contrato pelo poder Executivo.

Artigo 2e - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e

gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, çom rateio de

despesas, utilizada pelo Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da

Administração Direta e lndireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais,

resguardad as a autonomia.

§le - Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação
do Plano de Ação no prazo estabelecidos serão de responsabilidade conjunta dos seguintes

órgãos:
l- Prefeitura Municipal de Tapiratiba;
ll - Câmara Municipal de Tapiratiba;
lll- lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tapiratiba.

§ 2 - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes

permitam a comunicação entre si, por intermédio da transmissão de dados.

Artigo 3s - O cronograma de execução do Plano de Ação poderá ser alterado, verificada

a necessidade pela Comissão M ultidisciplinar, desde que respeitados os prazos estabelecidos
pelo Decreto Federal ne 10.540, de 05 de novembro de 2020.
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DECRETO N9 515, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

"Dispõe sobre o Plano de Ação do Município de Tapiratiba, para adequação ao padrão mínimo
de qualidade do Sistema Único e lntegrado de Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle - SlAFlC, e dá outras providências. "

DECRETA:
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Artito 4e - O Plano de Ação será disponibilizado aos órgãos de Controle lnterno e Externo
e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público.

Artito 5e - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de T ati mbro de 2021

RA VIEIRA
PREF MUNICIPAL

Publicada por ofixoçõo, no quod o deeditois, nd sede do PreÍeíturo Municipol e no Poinel do
no mesmo doto.
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ANEXO I
DECRETO N. 5152021

PLANO DE AÇÁO - DECRETO FEDERAL N" tO.s4OnO2}.
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