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Prefeitura do Município de Piracicaba 
Estado de São Paulo - Brasil 

Comissão SIAFIC 

ATA DA 1° (PRIMEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO DO SIAFIC 

Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, na Sala de Abertura de Licitações —1° andar do 
Prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional -Florivaldo Coelho Prates", reuniu-se a Comissão do 
SIAFIC com a presença de: Adriana Gallina Paes Mascarim, Maria Cecília Chinelato Bortoleto, Telma de 
Oliveira Trimer, Everton Rodrigo Brais, João Pedro Zamoner M. de Sousa, Douglas Jin Guan, Francisco 
Gomes Ferreira, Luciene Albuquerque dos Santos, Virgulino José Costa, Luana Pessoa, Alexandra 
Patrícia Frasseto, Denise Roberta Novello Almeida, Rosmari Adriana Ercolin Silva, Érika Fabiana Arthuzo 
Perossi.Foi feita uma apresentação detalhando os fundamentos legais da LRF, cujo art. 48 parágrafo 6°, 
incluído pela LC 156/2016, bem como o decreto 10540/2020.0 SIAFIC terá que ser um sistema único de 
todos os entes do município, gerenciado pelo Poder Executivo e integrado com os sistemas estruturantes 
(folha de pagamento, almoxarifado, patrimônio e outros) que tem como finalidade uma padronização e 
qualidade das informações para o envio ao Siconfi através da Matriz de Saldos Contábeis.O prazo para 
implantação será até 1°/1/2023, fiscalizado pelos órgãos de controle, pois já foi preenchido um 
questionário dentro do TCE-SP referente SIAFIC.Foi feito o plano de ação em 05/2021, em atendimento 
ao Decreto n° 10.540/2020 identificando os pontos que já foram implantados e os que precisam ser 
implantados. Citado como exemplo iniciarmos a implantação de folha da FUMEP, também, terá que ser 
passado um layout do Siafem para receber informações dos entes. Colocado por Semae e Câmara que 
têm sistemas integrados que deveria ser analisado a troca de um sistema mais moderno e bem 
estruturado como sistema único. Proposto fazer um estudo de um novo sistema que atenda todos os 
entes para termos um avanço, mesmo que seja a médio ou longo prazo, porém, no momento o Siafem 
irá continuar, até em função do prazo para atender ao Decreto Federal. Sugerido a elaboração de um 
projeto para a contratação de um grupo de TI para avaliar toda a estrutura para o SIAFIC para que os 
entes não tenham prejuízos. Colocado que a importação de dados da Câmara e do SEMAE que usamos 
atualmente para carregar a MSC não será mais usada a partir de 2022.Em 2022 será fornecido pela 
SEMFI um roteiro de eventos básico para auxiliar nos registros diários no SIAFEM. Ficou combinado que 
será agendado uma conversa entre os sistemas SIAFEM, Smar e CEBI em agosto/2021.Nada mais a ser 
tratado, a reunião foi encerrada as 11:00 horas, a qual, eu Adriana Gallina Paes Mascarim, secretária dos 
trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos presentes. 

Adriana Gallina Paes Mascarim 



Érika Fabia rt uzo Perossi 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
Estado de São Paulo - Brasil 

Comissão SIAFIC 

Ale ndra Patrícia Frasseto 

use Roberta Novello Al eida 
AA- 
	AI 

 
Rosm 	 rcolin Silva 


	Page 1
	Page 2

