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Prefeitura Municipal de
Nova Soure publica:
x Extrato De Contrato Nº 136/2021 Do Processo Administrativo CC Nº
006/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
varrição, capina e podas de árvores da sede e dos povoados, para
atender as necessidades do Município De Nova Soure – Bahia.
x Extrato De Contrato Nº 152/2021 Do Processo Administrativo Nº
072/2021 – Contratação de pessoa jurídica para aquisição de
computadores e multifuncionais para atender as necessidades das
diversas Secretarias do Município.
x Extrato De Contrato Nº 155/2021 Do Processo Administrativo CC Nº
007/2021 - Contratação de empresa para os serviços de conectividade ip
para acesso a internet com largura de banda simétrica dedicada,
velocidade full, para o Centro Administrativo e Secretarias, incluindo todos
os equipamentos de rede (roteador, modem, cabos) e os serviços de
suportes técnico, gerencia proativa, instalação, configuração de todo
material necessário.
x Plano de Ação Nova Soure.

Gestor - Luis Cássio de Souza Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Natuba S/N - Nova Soure - BA
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Plano de ação – NOVA SOURE
Item

Área de Ação

Ações a Executar

Responsável

Como será Feito?

Status

Prazo

SO
U
R
E

Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

Contabilidade

Nomear GT que envolva os Responsáveis e
profissionais da Contabilidade com objetivo
de avaliar a aderência dos sistemas
utilizados ao decreto no. 10.540/20

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Será criado um check-list para medir a aderência
derência dos
sistemas ao Decreto no. 10.540/20. Após
ós a medição, o
GT irá expedir parecer com a recomendação
mendação para a
gestão municipal
pal
al

não
nã
implementada
imple
impl

30/08/2021

1

Contabilidade

Promover ajustes para que o Siafic seja
contratado/desenvolvido e mantido pelo
Poder Executivo.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Adotar as medidas
das
as necessárias pa
para
contratação/desenvolvimento
imento
mento do Siafic e estabelecer o
fluxo processual das atividades
ente.
tividades por entidade e por e

não
implementada

30/03/2022

2

Contabilidade

Definir o responsável pela definição das
regras contábeis e das políticas de acesso e
segurança da informação, aplicáveis aos
Poderes e aos órgãos do município,
respeitando a autonomia.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Será definido,
administrativa do
nido,
ido, dentro da estrutura admin
Poder Executivo,
edição de normas
xecutivo,
cutivo, o responsáve
responsável pela ed
contábeis
acesso e segurança da
beis internas
nternas e políticas de ace
informação.
maçã

não
implementada

30/08/2021

3

Contabilidade

Compartilhar entre os usuários, a base de
dados das unidades contábeis do ente,
observando as normas e os procedimentos
de acesso definidos pelo Decreto no.
10.540/20.

JOSÉ DOMIGOS
OS
CRUZ
ALMEIDA
EIDA

pelas unidades contábeis e os
Os responsáv
responsáveis pe
profissionais da contabilidade com o apoio da
Tecnologia
ia da Informação avaliarão e expedirão
parecer para a gestão municipal.
pare

não
implementada

30/03/2022

4

Contabilidade

Verificar se os sistemas estruturantes
exportam para o Siafic, as informações que
são requeridas para o registro contábil
conforme estabele o PIPCP.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
RU
ALMEIDA
EIDA

Mapear e normatizar as informações que deve ser
exportadas pelos sistemas estruturantes para o Siafic.

não
implementada

30/08/2021

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Analisar a conformidade dos registros patrimoniais
quanto à legislação e normas aplicáveis. Comunicar ao
responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do
Siafic as adequações necessárias. Posteriormente,
através da realização de lançamentos testes nas
entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e
o consolidado.

não
implementada

30/08/2021

Permitir e controlar
evidenciação através
ntrol a evide
do Siafic,, das
operações de natureza
as opera
operaçõ
financeira não compre
compreendidas
na execução
mpre
orçamentária, dass q
quais resultem débitos e
créditos.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Comunicar ao responsável pelo
desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações
necessárias. Posteriormente, através da realização de
lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios
gerados por entidade e o consolidado.

não
implementada

30/08/2021

Permitir e controlar a evidenciação através
do Siafic, das operações
intragovernamentais, com vistas à exclusão
de duplicidades na apuração de limites e na
consolidação das contas públicas.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Comunicar ao responsável pelo
desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações
necessárias. Posteriormente, através da realização de
lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios
gerados por entidade e o consolidado.

não
implementada

31/08/2021

O
VA

0

Permissões de Controle e Evidenciação
ç
ção

Contabilidade

1

Contabilidade

2

Contabilidade

N

0

ar a evidenciação através
Permitir e controlar
tuação patrimonial do ente
do Siafic, da situação
público e da sua variação efetiva ou
potencial, observada
normas
da a legislação e norm
aplicáveis.
áveis
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Nova Soure

Item

Área de Ação

Ações a Executar

Responsável

Como será Feito?

Status

Prazo

Requisitos dos Procedimentos Contábeis

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
realizar transação em moeda estrangeira e
converter em moeda nacional, com
aplicação de taxa de câmbio na data de
referência estabelecida em norma
aplicável.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Comunicar ao responsável pelo
desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações
ações
ções
necessárias e as normas aplicáveis. Posteriormente,
mente,
através da realização de lançamentos testes
tes nas
entidades, avaliar os relatórios gerados por
or entidade e
o consolidado.

não
implementada
implementad

30/08/2021

1

Contabilidade

Promover os ajustes no Siafic para o
registro contábil ser realizado de forma
analítica e refletir a transação com base em
documentação de suporte que assegure a
característica de verificabilidade.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Comunicar ao responsável
onsável pelo
onsáve
desenvolvimento/fornecimento
nto do Siafic as adequações
necessárias. Posteriormente,
nte, através da realização de
lançamentos testes nass entidades, avaliar os relatório
relatórios
gerados por entidade e o consolidado
consolidado.

não
implementada

30/09/2021

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
impedir o controle periódico de saldos das
contas contábeis sem individualização do
registro para cada fato contábil ocorrido,
em que os registros são gerados apenas na
exportação de movimentos para fins de
prestação de contas.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

pelo
Comunicar ao responsável pe
desenvolvimento/fornecimento
Siafic as adequações
olvimento/fornecimento
mento/fornecimento do Siaf
necessárias.
realizar lançamentos
ecessárias.
rias. Posteriormente, real
objetivo de averiguar a
testes nas entidades, com o o
obj
do sistema.
conformidade d

não
implementada

30/09/2021

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
impedir a alteração dos códigos-fonte ou
das bases de dados do Siafic que possam
modificar a essência do fenômeno
representado pela contabilidade ou das
demonstrações contábeis.

EVERITON
RITON
JOSE
EF
FONSECA
DA GAMA

Comunicar
ao responsável pelo
Comu
omu
desenvolvimento/fornecimento
do Siafic as adequações
desenvolviment
nvolviment
necessárias.
necessária
ssária Posteriormente, realizar lançamentos
nas entidades, com o objetivo de averiguar a
testes n
conformidade do sistema.

não
implementada

30/09/2021

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
de
der
impedir a utilização de ferramentas
as de
sistema que refaçam os lançamentos
mentos
contábeis em momento posterior
rior ao fato
contábil ocorrido, que ajustem
tem ou nã
não as
respectivas numeraçõess sequenciais e
outros registross de sistema.

JADIEL
L
BARRETO
BARRET
COUTINHO
COU
COUTIN

Comunicar ao responsável pelo
desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações
necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos
testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a
conformidade do sistema.

não
implementada

30/09/2021

Promover
poder
mover os ajustes para o Siafic p
assegurar à sociedade o acesso
aces às
ac
execução
informações
ormações sobre a exe
orçamentária
financeira, em meio
mentária
ntária e financeir
eletrônico
possibilite amplo acesso
o que
ue possibilit
possib
público, nos termos
ermos
os do disposto no inciso II
oa
do § 1º do
art. 48, da LRF.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Será analisada a abertura necessária ao atendimento
do decreto e informado ao responsável pelo
desenvolvimento/fornecimento Siafic para
disponilização em meios eletronicos que possibilite
amplo acesso público.

não
implementada

30/09/2021

Promover os ajustes para o Siafic poder
disponibilizar as informações sobre a
execução orçamentária e financeira, em
tempo real e pormenorizadas.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Será analisada a abertura necessária ao atendimento
do decreto e informado ao responsável técnico pelo
Siafic para disponilização em meios eletronicos que
possibilite amplo acesso público de forma
pormenorizada e em tempo real.

não
implementada

30/09/2021

3

4

O
VA

2

SO
U
R
E

0

0

Contabilidade

1

Contabilidade

N

Requisitos de Transparência
cia
ia da Informação
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Área de Ação

Ações a Executar

Responsável

Como será Feito?

Status

Prazo

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
conter soluções tecnológicas que visem a
simplificar processos e procedimentos de
atendimento ao cidadão que propicie
melhores condições para o
compartilhamento das informações por
meio de dados abertos.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Em conjunto com a responsável pelo
fornecimento/desenvolvimento do Siafic, serão
estudadas formas de propiciar a disponibilização de
informações aos cidadãos de forma simplificada e
eficaz.

não
n
implementada
implemen
mple

30/09/2021

3

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
disponibilizar informações, observadas as
recomendações para acessibilidade dos
sítios eletrônicos do Governo Federal, de
forma padronizada e de fácil
implementação, conforme o Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG).

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Em conjunto com a responsável
onsável
nsável pelo
fornecimento/desenvolvimento
nto do Siafic, serão
estudadas formas de por em
m prática
rática a acessibilidade
dos sítios eletrônicos em conformidade
onformidade com o Modelo
de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).

não
implementada

31/12/2021

4

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
cumprir os requisitos de tratamento dos
dados pessoais estabelecidos na Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018.

FLAVIA
ALMEIDA
SANTANA

A Lei nºº 13.709, de 14 de agosto de 20
2018 será
analisada,
desenvolvedor/fornecedor do
a, juntamente ao desen
desenvolvedor
Siafic,
integralmente atendidas as
fic, para
ara que sejam integralmen
integr
disposições
sposições relacionadas ao trat
ttratamento dos dados
no sistema.
pessoais inseridos n

não
implementada

31/12/2021

JAD
JADIEL
BARRETO
COUTINHO
OUTINHO

do responsável pelo desenvolvimento ou
Solicitar
citar d
contratação do Siafic sua identificação nos documentos
contrataçã
contábeis gerados.

não
implementada

30/09/2021

2

Requisitos Tecnológicos

SO
U
R
E

Item

Nova Soure

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
conter, no documento contábil que gerou o
registro, a identificação do sistema e do
seu desenvolvedor.

1

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
de
der
atender à arquitetura dos Padrõess de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico
etrônico ePING.

JOSÉ DOMIGO
DOMIGOS
CRUZ
Z
ALMEIDA

Certificar, junto ao responsável técnico pelo
fornecimento/desenvolvimento do Siafic, o atendimento
da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico - ePING.

não
implementada

30/11/2021

2

Contabilidade

Promover os ajustes para
ara o Siafic poder
cadastrar os usuários
ários
os do sistema por
número de inscrição
scrição no CPF ou por
certificado
rtificado digital.

JJOSÉ
OS DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Realizar o levantamento dos usuários a serem
cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e
solicitar a inserção dos dados no sistema.

não
implementada

30/09/2021

3

Contabilidade

Promover
poder
mover os ajustes para o Siafic p
gerar
próprio e
erar
rar código de identificação pr
intransferível.
ransferível.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Promover o controle dos usuários do sistema e
requisitar do responsável pelo
fornecimento/desenvolvimento software a geração de
código de identificação próprio e intransferível.

não
implementada

30/09/2021

4

Contabilidade

Promover os ajustes
ust para o Siafic poder
impedir a criação de usuários genéricos
sem a identificação por CPF.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Solicitar ao responsável
pelofornecimento/desenvolvimento do Siafic o bloqueio
de acesso de usuários sem cadastro por CPF e realizar
testes de validação.

não
implementada

30/09/2021

5

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
possuir mecanismos de autenticação de
usuários por código CPF e senha, ou
certificado digital com código CPF.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Realizar o levantamento dos usuários a serem
cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e
solicitar a inserção dos dados no sistema.

não
implementada

30/09/2021

N

O
VA

0
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Nova Soure

Área de Ação

Ações a Executar

Responsável

Como será Feito?

Status

Prazo

6

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder, no
caso da autenticação por CPF e senha,
permitir o controle das senhas e da
concessão e da revogação de acesso.

JADIEL
BARRETO
COUTINHO

Requisitar ao responsável pelo
fornecimento/desenvolvimento Siafic ferramenta para
controle de senhas e da concessão revogação de
acesso. Promover testes para certificar o
funcionamento.

não
implementada
implem
m

30/09/2021

7

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
registrar as operações de inclusão,
exclusão ou alteração de dados efetuadas
pelos usuários no sistema contendo
informações quanto ao CPF, operação
realizada e data e hora da operação.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

Requerer do responsável pelo
are o registro
fornecimento/desenvolvimento do software
das operações de inclusão, exclusão ou alteração de
peração realizada,
dados no sistema contendo CPF, operação
ealizar
alizar testes para
data e hora da operação. Realizar
registro
certificação doss registros.

não
n
imp
implementada

30/10/2021

8

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic poder
realizar operações de inclusão, de exclusão
ou de alteração de dados no sistema por
meio da internet possui garantia de
autenticidade através de conexão segura.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

r, junto
nto ao responsável pelo
Assegurar,
senvolvimento
envolvimento do software, a g
fornecimento/desenvolvimento
garantia
ade dos dados através de conex
da autenticidade
conexão segura.

não
implementada

30/10/2021

Contabilidade

Promover os ajustes para o Siafic manter
em boa guarda e conservação em arquivo
eletrônico centralizado os documentos
referentes ao cadastramento e habilitação
de cada usuário, permitindo a consulta por
órgãos de controle interno e externo e por
outros usuários.

JOSÉ DOMIGOS
CRUZ
ALMEIDA

responsável pelo
Assegurar,
segurar, junto ao re
resp
fornecimento/desenvolviment
fornecimento/desenvolvimen
fornecimento/desenvolvimento do software, a guarda
dos documentos referen
referentes ao cadastramento e
habilitação d
dos usuár
usuários em arquivo eletrônico
centralizada, p
permi
permitindo a consulta por órgãos de
controle intern
interno e externo e por outros usuários.

não
implementada

30/10/2021
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