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Sistems Único e lntegrado de Execução Orçamentá,ria, Administração Financeira e Controle

Aos Quinze Dias de Julho do ano de Dois Mil e Doís, realizamos a reunião na
Câmara Municipal, dando início às l3:30h,junto com os representantes de cada Entidade
câmara, Prefeitura e Instituto de Previdência de Holambra sp para falar sobre o SIAFIC -
Sistema Único e Integrado de Execução OrçamenüiLr-ia, Administração Financeira e
Controle.

Iniciamos a audiência informando que â implantação foi efetivada com êxito no dia
2l de Junho de 2022, no qual os tecnicos da empresa Fiorilli, vieram até a prefeitura,
câmara e IPMH para realizar ajunção dos sistemas de contabilidade scplS/scpl9 no qual
controla toda paÍe contribil/patrimoniaVfi nanceira/compras/licitação.

Foi relembrado que no dia 17 de Agosto de 2021, data da reunião para implantação
plano de ação do SIAFIC, todos os nossos procedimentos foram seguidos conforme nosso
plano de ação e o Decreto 1625/2021.

Sistema único paÍa todo o Município de Holambra (Câmara, prefeitura e Instituto de
Previdência).

Foi informado que o Bancos de Dados de cada Instituição antes do exercicio de 2022
serão de responsabilidade de cada Instituição. A partir do exercício de 2022 os bancos de
dados serão de responsabilidade da Prefeitura de Holambra, servidor yuri piúeiro,
responsável pelo Dep de Tecnologia.

Aproveitamos para reunião informar que o Plano de Açâo será alterado para melhor
se enquadrar ao Dwreto 1625/2021.

Ficamos ciente que o sistema foi implantado e que esta uniÍicado somente em um
banco de dados que se localiza na Prefeitura de Holambra - sp - Alameda Mauricio de
Nassau, 444 - centro e que cumprimos o pfttzo estipulado conforme exigência do Governo
Federal - Decreto 10540-2020
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