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Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na 
sala de reunião da Secretaria de Administração, localizada no bloco B do 
Complexo Administrativo Norberto José da Costa, da Prefeitura Municipal de 
Itapecerica da Serra, convidados pelo Sr. Manoel F. da Luz Neto, Diretor do 
Dep. de Controle Interno, reuniu-se os senhores servidores, representantes dos 
Órgãos do Ente, e um representante membro da Comissão Portaria nº 760 de 
30 de abril de 2021: Dr. Alex Xavier, Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, 
Dr. José Roberto dos Santos, Instituto de Previdência do Município de 
Itapecerica da Serra – ITAPREV, Sr. Júlio César de Lima e Sra. Denize Z. S. 
Baran, Autarquia Municipal de Saúde – IS, Sr. Rafael J. Freitas, Secretaria de 
Administração, Prefeitura Municipal, Sr. Wagner Wiecek, Departamento de 
Despesa, Prefeitura Municipal, membro da comissão Portaria nº 760 de 30 abril 
de 2021, que foi substituído e informado que não poderia estar presente, pelo 
Servidor e membro da comissão, Sr. Michel Barbosa dos Santos, Departamento 
de Despesa. Pauta da Reunião: dar ciência aos Órgãos do Ente referente aos 
SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle, que há necessidade de promover provocação aos 
setores competentes para sua imediata implantação. Dando início a reunião 
pelo Sr. Manoel F. da Luz, às 9:00, com a chegada as 9:05 dos representantes 
da Autarquia Municipal de Saúde – IS, esclarecendo o funcionamento básico do 
SIAFIC, resumo já enviado anteriormente aos convidados, e a existência da 
Comissão de Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC, 
criada para atender a essa finalidade conforme Portaria 760 de 30 abril de 2021 
e Decreto de cronograma nº 3.178, de 30 de abril de 2021. O Sr. José Roberto 
dos Santos ressalta que a comissão já deveria ter dado início aos trabalhos, 
visto que para atender a essas determinações, esse software deverá ser 
adotado obrigatoriamente pelas entidades públicas à partir de 01 de janeiro de 
2023 integrando a base de dados em um só repositório dos órgão do Ente. O 
Senhor Alex Xavier, informa que também utilizam a CONAM na Câmara 
Municipal e da mesma forma aguarda também as instruções da Comissão. 
Neste momento, o Senhor José Roberto dos Santos desvia analogicamente o 
tema para a nova Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, de licitações que o 
ITAPREV está providenciando curso sobre, em vista que a Prefeitura não 
promoveu nada ainda sobre este tema, ressaltando que se encontra como o 
SIAFIC, parado. O Senhor Rafael J. Freitas informa que existem outros 
assuntos para encaminhamento para implantação na Prefeitura que deveram 
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serem ajustados e que devem serem levados ao conhecimento do Prefeito. O 
Sr. Manoel F. da Luz, ressalta que o intuito da reunião solicitado por Ele, é para 
que a discussão venha à tona e vá ao conhecimento do Prefeito, que seja 
desencadeado, recomendações da necessidade de licitação para contratar 
empresa especializado no assunto, e seja implantado o SIAFIC. Por fim o 
Senhor Alex Xavier da Câmara Municipal e o Senhor José Roberto dos Santos 
do ITAPREV, o Sr. Júlio C. de Lima e Sra. Denize Z.S. Baran, bem como o 
servidor Michel Barbosa dos Santos juntamente com o Sr. Manoel F. Luz irão 
promover comunicação com o Prefeito para tomar ciência de nossa 
preocupação e possa tomar as providências em ações para atender a 
implantação do SIAFIC. Foi esclarecido nesta reunião que o Dep. de Controle 
Interno já havia anteriormente comunicado o Gabinete do Prefeito 
recomendando ações sobre o tema, bem como solicitar a comissão que o 
posicionasse a Respeito do SIAFIC. Sendo só a esclarecer o Sr. Manoel F. da 
Luz Neto agradeceu a presença de todos, e reiterando que a proatividade do 
encontro é sempre promover dados de gestão para a tomada de decisão do 
Senhor Prefeito, e a necessidade de atender a essas determinações, e evitando 
possíveis sanções à Prefeitura. A lista de presença fará parte desta Ata. Deu-se 
por encerrado a reunião as 9:40 horas. 
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REUNIÃO 2022 

Assunto : SIAFIC (Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, 

Administração Financeira e Controle) 

                     LISTA DE PRESENÇA - DIA 29/11/2022 Às 09:00h 
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