MUNICIPIO DE LEWIE - ESTADO DE SAO PAULO
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAQAO AO PA DRAO MINIMO DE QUALIDADE DO

SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTOLE

Publica^ao da Portaria de

Agao #01: Instituir uma comissao de estudos e avaliagao do Padrao Minimo
de Qualidade do SIAFIC, conforme o Decreto 10.540/2020. Num primeiro
momento, a comissao sera formada por representantes da area contabil do
Executivo, Legislative, RPPS e Saecil

Analise da legislagao e
alinhamento de todos os
interessados ao objetivo
pretendido

Agao #02: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo 1 Diagnostico", aos itens que compoe o Grupo de Requisites "1 - Gerais do
SIAFIC"

Anexo 1 - Diagnostico
Comissao Respresentantes
elaborado com a indicagao dos
Contabil Prefeitura e Orgaos
pontos atendidos ou nao

30/06/2021

Agao #03: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo 1 Diagnostico", aos itens que compoe o Grupo de Requisites "2 Procedimentos Contabeis"

Anexo 1 - Diagnostico
Comissao Respresentantes
elaborado com a indicagao dos
Contabil Prefeitura e Orgaos
pontos atendidos ou nao

30/06/2021

Agao #04: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo 1 Diagnostico", aos itens que compoe o Grupo de Requisites "3 Transparencia"

Anexo 1 - Diagnostico
Comissao Respresentantes
elaborado com a indicagao dos
Contabil Prefeitura e Orgaos
pontos atendidos ou nao

30/06/2021

Agao #05: Verificar a aderencia, tendo como base o "Anexo 1 Diagndstico", aos itens que compoe o Grupo de Requisites "4 Tecnologicos"

Anexo 1 - Diagnostico
Comissao Respresentantes
elaborado com a indicagao dos
Contabil Prefeitura e 6rgaos
pontos atendidos ou nao

30/06/2021

Executivo / Departamento
Contabil Prefeitura

nomeagao dos membros da
Comissao at6 13/05/2021

Agao #06: Envolvimento da area de Tecnologia da Informagao para integrar
Garantir que o ente tenha
a comissao, a partir dos primeiros diagnosticos realizados pelos
estrutura adequada para
representantes contabeis da Prefeitura e demais Orgaos, com foco para a
atendimento da legislagao
estrutura de Tecnologia da Informagao

Comissao Respresentantes
Contabil Prefeitura e Orgaos

30/09/2021

Manter as areas atualizadas
quanto ao andamento,
expectativas, riscos e demais
agoes necess&rias para
atendimento da leaislacao

Comissao Representantes areas
envolvidas

30/11/2021

Garantir que os proximos
Agao #08: Adequagoes no descritivo do edital de licitagoes para que as
processos licitatorios estejam
futuras contratagoes estejam aderentes aos padroes minimos de qualidade
dentro dos criterios exigidos
do SIAFIC
pela legislagao.

Comissao Representantes areas
envolvidas

31/05/2022

Agao #09: Avaliagao, pela comissao instituida, quanto a necessidade ou
nao de substituigao dos atuais Sistemas de Contabilidade em cada um das
Entidades do Municipio (em todas ou em parte delas) buscando o
atendimento aos padroes minimos exigidos pelo Decreto 10.540/2020

Planejar e elaborar eventual
licitagao ou piano de agao para
garantir que a legislagao seja
atendida

Comissao Representantes
Contabil Prefeitura e Orgaos /
Demais representantes areas
envolvidas

30/11/2021

Agao #10: Elaborar projeto, em parceria com a atual (ou as atuais)
fornecedora dos Softwares ao Municipio, para adequagao/implementagao
(Plano de Aderencia) de todos os itens identificados como nao atendidos
na etapa da de Diagnostico de cada Grupo de Requisitos Minimos do
SIAFIC

Projeto (piano de aderencia e
agao) que permita monitorar
as adequagoes, seus prazos e
riscos

Comissao Representantes
Contabil Prefeiturseus piano
Orgaos / Demais representantes
areas envolvidas

30/11/2021

Agao #07: Envolvimento das demais areas envolvidas usuarias dos
denominados sistemas estruturantes (Exemplo: pessoal, licitagao,
compras)

Agao #11: Estabelecer os Padroes de Procedimentos Contabeis
Unificar os procedimentos
Comissao Respresentantes
(Padronizagao) entre os Poderes e Orgaos do Municipios, tendo como base
Contabeis gerais e especificos
o diagnostico do Grupo de Requisitos Minimos "1 - Gerais do SIAFIC" e "2 - em todos os poderes g 6rgaos Contabil Prefeitura e 6rgaos
Procedimentos Contabeis"
Agao #12: Estabelecer os Padroes de Transparencia (Padronizagao) entre
os Poderes e Orgaos do Municipios, tendo como base o diagnostico do
Grupo de Requisitos Minimos 3 - Transparencia

Unificar os procedimentos de
Transparencia em todos os
Poderes e Orgaos

Comissao Representantes
Contabil Prefeiturseus piano
Orgaos / Demais representantes
areas envolvidas

31/12/2022

31/12/2022

devendo ser revisto sempre
Monitorar a Execugao do
Agoes Recorrentes 1: Reunioes Bimestrais para Monitoramento dos Prazos Plano de Agao e adotar
medidas corretivas para o seu
e Riscos
sucesso

Executivo / Departamento
Contabil Prefeitura
que houver necessidade

Agoes Recorrentes 2: Ajustar o Plano de Agao, conforme novas estrategias, Manter o Plano de Agao
sempre atualizado
necessidades ou corregoes

Comissao Respresentantes
Contabil Prefeitura e Orgaos

sempre que necessario

Manter os interessados no
projeto atualizados quanto ao
Agoes Recorrentes 3: Reportar o status do Plano de Agao aos Interessados andamento, expectativas e
riscos

Comissao Respresentantes
Contabil Prefeitura e 6rgaos

sempre que for atualizado

CLAUDEMIR

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE LEME - ESTADO DE SAO PAULO
PLANO DE AQAO EM ATENDIMENTO AO § UNICO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 10.540/2020 - ADEQUAQAO AO PADRAO MiNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUQAO ORGAMENTARIA. ADMINISTRAQAO FINANCEIRA E CONTOLE

ANEXO 1 - Checklist para Diagnostico da Aderencia do Software de Contabilidade ao Padrao Minimo do SIAFIC (Decreto 10.540/2020)
Resposta: Atende?
Nr. da
Linha

Grupo de Requisites

Fundamentagao Legal

Perguntas

1

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto nc 10.540/2020,
Art. 1°§1°

O SIAFIC do ente federative e utilizado por todos os Poderes e orgaos referidos no art. 20 da LC n° 101/2000. incluidas
as defensorias publicas?

2

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° § 3°

O Poder Executive 6 o responsavel pela contratagao ou desenvolvimento, manutengao e atualizagao do SIAFIC?

3

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° § 3°

O Poder Executive 6 o responsavel pela definigao das regras contabeis e das politicas de acesso e seguranga da
informagao. aplicaveis aos Poderes e aos 6rg3os de cada ente federative, resguardada a autonomia?

4

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1°§10, inciso I

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os
direitos, as obrigagoes, as receitas e as despesas orgamentarias do ente federative?

5

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso I

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes realizadas pelos Poderes e orgaos e os seus efeitos sobre os bens, os
direitos, as obrigagoes, as receitas e despesas patrimoniais do ente federative?

6

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso II

O SIAFIC controla e envidencia os recursos dos orgamentos, das alteragdes decorrentes de creditos adicionais, das
receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas 3 conta desses recursos e das
respectivas disponibilidades?

7

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°. inciso III

O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Publica, a situagao daqueles que arrecadem receitas, efetuem
despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados?

Sim

Nao

Parcial

8

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 10§10, inciso IV

O SIAFIC controla e evidencia a situa?ao patrimonial do ente publico e a sua varia?ao efetiva ou potencial, observada a
legislate e normas aplic^veis?

9

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1°§10, inciso V

O SIAFIC controla e evidencia as informagoes necessarias a apura?ao dos custos dos programas e das unidades da
administragSo publica?

10

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1°§10, inciso VI

O SIAFIC controla e evidencia a aplicagao dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federative
beneficiado, incluido o controle de convenios, de contratos e de instrumentos congeneres?

11

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §1°, inciso VII

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes de natureza financeira nao compreendidas na execugao orgamentaria, das
quais resultem debitos e creditos?

12

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1°§10, inciso VIII

O SIAFIC emite relatorios do Diario, Razao e Balancete Contabil, individuals ou consolidados, gerados em conformidade
com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico estabelecidc pelas normas gerais de consolidagao das contas
piiblicas a que se refere o § 2° do art. 50 da LC n° 101/2000?

13

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1°§10, inciso IX

O SIAFIC permite a emissao das demonstragoes contabeis e dos relatbrios e demonstratives fiscais, orgamenterios,
patrimoniais, economicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilizagSo
das informagoes em tempo real (ate o primeiro dia util subsequente a data do registro contabil)?

14

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 10§1°, inciso X

O SIAFIC controla e evidencia as operagoes intragovernamentais, com vistas a exclus3o de duplicidades na apuragao
de limites e na consolidagao das contas publicas?

15

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 1°§10, inciso XI

O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinag§o dos recursos legalmente vinculados a fmalidade especifica?

16

1 - Gerais do SIAFIC

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 1° §6°

O SIAFIC 6 unico no ente federative e permite a integragao com outros sistemas estruturantes existentes?

17

O SIAFIC processa e centraliza o registro contebil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimonio da
entidade?

2 - Procedimentos Contabeis
Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°

18

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°, § 1°, inciso I

Os registros contabeis realizados no SIAFIC estao em conformidade com o mecanismo de ddbitos e cr6ditos em
partidas dobradas, ou seja, para cada langamento a debito ha outro langamento a cr6dito de igual valor?

19

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 1°, inciso II

No SIAFIC, o registro contabil e efetuado em idioma e moeda corrente nacionais?

20

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4°, § 2°

O SIAFIC permite a conversao de transagoes realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional a taxa de cambio
vigente na data do balango?

21

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 4°

Os registros contabeis devem ser efetuados de forma analitica e refletir a transagao com base em documentagao de
suporte que assegure o cumprimento da caracteristica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente permite
langamentos contabeis em contas analiticas?

22

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 6°

O registro contabil contera. no minimo, os seguintes elementos: I- a data da ocorrencia da transagao; II - a conta
debitada; III - a conta creditada; IV - o historico da transagao, com referenda a documentagao de suporte, de forma
descritiva ou por meio do uso de codigo de historico padronizado; V - o valor da transagao; e VI o numero de controle
dos registros eletronicos que integrem urn mesmo langamento contabil. O SIAFIC s6 permite a inclus§o de registros
contabeis se identificados todos esses elementos?
____________

23

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, § 7°

No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigagoes possibilita a indicagao dos elementos necessaries a sua
caracterizagao e identificagao?

24

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4° §8°

O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a seguranga, a preservagao e a disponibilidade dos documentos e
dos registros contabeis mantidos em sua base de dados?

25

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 4° §9°

O SIAFIC permite a acumulagSo dos registros por centres de custos?

26

2 - Procedimentos Contdbeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 4°, §10, III

O SIAFIC veda a alteragao dos codigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a ess£ncia do
fendmeno representado pela contabilidade ou das demonstrapoes contdbeis?

27

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. °, §10, IV

O SIAFIC veda a utiliza?ao de ferramentas de sistema que refagam os langamentos contabeis em momento posterior ao
fato contabil ocorrido, que ajustem ou nao as respectivas numeragdes sequenciais e outros registros de sistema?

28

Decreto n° 10.540/2020,
2 - Procedimentos Contabeis Art. 4° § 1°

A escrituragdo contdbil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessdria para que
a informagao contabil gerada nao perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a inalterabilidade das informagdes originais,
impedindo alteragao ou exclusao de langamentos contabeis realizados?

29

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 5°

O SIAFIC contem rotinas para a realizagao de corregdes ou de anulagdes por meio de novos registros, de forma a
preserver o registro histdrico dos atos?

30

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 6°. I c/c § 1°

O SIAFIC ficara disponivel ate o vigdsimo quinto dia do mes para a inclusao de registros necessarios a elaboragao de
balancetes relatives ao mes imediatamente anterior. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apds o dia 25 do
mds subsequente?

31

2 - Procedimentos Contabeis

Decreto n° 10.540/2020.
Art 6°, II

O SIAFIC ficara disponivel atd trinta de janeiro para o registro dos atos de gestao orgamentaria e fmanceira relatives ao
exercicio imediatamente anterior inclusive para a execugao das rotinas de inscrigao e cancelamento de restos a pagar.
O SIAFIC impede a realizagdo de langamentos apds o dia 30 de janeiro?

32

Decreto n° 10.540/2020,
2 - Procedimentos Contabeis
Art. 6°, III

O SIAFIC ficara disponivel ate o ultimo dia do mes de fevereiro para outros ajustes necessarios d elaboragao das
demonstragdes contabeis do exercicio imediatamente anterior e para as informagdes com periodicidade anual a que se
referem o § 2° do art. 48 e o art. 51 da LC n° 101/2000. O SIAFIC impede a realizagao de langamentos apds o ultimo dia
do mes de fevereiro?

33

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,

Art. 7°, § 1°

O SIAFIC disponibiliza, em meio eletrdnico e de forma pomenorizada, as informagdes sobre a execugdo orgamentaria e
financeira, em tempo real (ate o primeiro dia util subsequente a data do registro contdbil)?

34

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 7°, §3°, inciso III

A disponibilizagao em meio eletrdnico de acesso publico observa os requisites estabelecidos na Lei Geral de Protegao
de Dados Pessoais (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018)?

35

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, a)

O SIAFIC, direto ou por interm6dio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informa?6es
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, £ liquidagao e
ao pagamento?

36

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, b)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagdes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do nurnero do processo que instruir a execugao
orgamentaria da despesa, quando for o caso?

37

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
An. 8°, inciso I, c)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integrag3o com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a classificagao orgamentaria,
com a especificagao da unidade orgamentaria, da fungao, da subfungao, da natureza da despesa, do programa e da
agSo e da fonte dos recursos que fmanciou o gasto?

38

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I. d)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos
independentes da execugao orgamentaria?

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, e)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa fisica ou juridica
beneficiaria do pagamento, com seu respective niimero de inscrigao no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operagoes independentes da execugao orgamentaria, exceto na
hipotese de folha de pagamento de pessoal e de beneficios previdenciarios?____________

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, f)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integrag§o com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convenios realizados,
com o nurnero do processo correspondente, o nome e identificagao por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o
valor?

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°. inciso I, g)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos dados referentes ao
procedimento licitatorio realizado, ou a sua dispense ou inexigibilidade, quando for o caso, com o niimero do respectivo
processo?

42

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso I, h)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto a despesa, dos dados referentes a
descrig§o do bem ou do servigo adquirido, quando for o caso?

43

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, a)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relatives e previsao da receita
na lei orgamenteria anual?

39

40

41

44

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 8°, inciso II, b)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto 3 receita, dos dados e valores relatives ao
langamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislag§o, quando for o caso?

45

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, c)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integrag§o com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relatives a arrecadagao,
inclusive referentes a recursos extraordin^rios?

46

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II, d)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integrag§o com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento?

47

3 - Transparencia

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 8°, inciso II. e)

O SIAFIC, direto ou por intermedio de integragao com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informagoes^
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes a classificagao
orgamentaria, com a especificagao da natureza da receita e da fonte de recursos?

48

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso I

O SIAFIC permite o armazenamento, a integragao, a importagao e a exportagao de dados, observados o formato, a
periodicidade e o sistema estabelecidos pelo orgao central de contabilidade da Uniao?

49

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 9°, inciso II

O SIAFIC tern mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da
informagao registrada e exportada?

50

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 9°, inciso III

Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificagao do sistema e do seu desenvolvedor?

51

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020.
Art. 11, caput

O SIAFIC tern mecanismos de controle de acesso de usuarios baseados, no minimo, na segregagao das fungoes de
execugao orgamentaria e financeira, de controle e de consulta?

52

4 - Tecnoldgicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 11, § 1°

O SIAFIC impede a criagSo de usuarios sem a indicagSo de CPF ou Cerificado Digital (usuario generico)?

53

4 - Tecnoldgicos

Decreto n° 10.540/2020
Art. 11, §4°

O SIAFIC mantem controle da concessSo e da revogagao das senhas de acesso ao sistema?

54

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020
Art. 11, § 5°

O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e £ habilitagao de cada usuario e os mantem em boa
guarda e conservagao, em arquivo eletrbnico centralizado, que permita a consulta por 6rg§os de controle interno e
extemo e por outros usuarios?

55

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 12

O registro das operates de inclusao, exclusao ou alteragao de dados efetuadas pelos usuarios sera mantido no Siafic e
contera, no minimo:
I - o codigo CPF do usuario;
II - a operagao realizada; e
III - a data e a bora da operagao.
O SIAFIC mantem o registro das operagoes efetuadas no sistema?_____________________________ _____________

56

4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 14

O SIAFIC tern mecanismos de protegao contra acesso direto nao autorizado a sua base de dados?
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4 - Tecnologicos

Decreto n° 10 540/2020,
Art. 14, §2°

O SIAFIC veda a manipulagao da base de dados e registra cada operagao realizada em histbrico gerado pelo banco de
dados (logs)?
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4 - Tecnologicos

Decreto n° 10.540/2020,
Art. 15
_________

O SIAFIC mantem copia de seguranga da base de dados que permita a sua recuperagao em caso de incidente ou de
falha, com periodicidade diaria?______________________ _______________ ________________________________

