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REQUERIMENTO N°   AZ  /2021 DE 16 DE JUNHO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

CÂMARA ML 

17 JUN 2021 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, 
conforme consta no Art. 30  do Decreto Municipal n° 
035/2021 de 29 de Abril de 2021, emita a Portaria ao 
qual se refere para que conceda espaço aos 
representantes do Poder Legislativo, incluindo 
vereadores, e Autarquias municipais, para o ingresso 
da Comissão Gestora do Profeto para acompanhar 
a criação do Sistema único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle - 
SIA EtC. 

A Prefeita de Acaraú, Sra. Ana Flávia Ribeiro Monteiro, publicou o Decreto Municipal n° 
035/2021 em 29 de Abril de 2021, atendendo obrigatoriedade expressa no Decreto 
Federal n° 10.540/2020. O Decreto Federal dispõe sobre a criação e o padrão mínimo 
de qualidade do Sistema único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle - SIAFIC. E o Decreto Municipal Estabelece diretrizes para 
estabelecimento de Plano de Ação na implantação do Sistema único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle-SIAFIC, do Município de 
ACARAU/CE, Estado do Ceará, nos termos do Decreto Federal n° 10.540/2020. 

Dito isso, os Referidos Decretos fazem jus a implementação de um novo Sistema Único 
de Transparência, abrangendo os dados tanto do poder Executivo, como também as 
informações do Poder Legislativo e Autarquias Municipais em um só sítio eletrônico, 
obedecendo o padrão mínimo de transparência e qualidade. 

O S1AHC será mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, porém, como dito, abarcará 
todos os dados da Administração Pública, seja na esfera Legislativa ou em órgãos 
acessórios dos governos. Ademais, o período para implementação desse novo sistema 
único terá suas fases de testes e gradualmente será executado para acesso a todos. 

No Art. 30  do Decreto Municipal, a prefeita dispõe que "fica autorizada a criação, 
mediante Portaria Municipal, de uma Comissão Gestora do Projeto, envolvendo 
representantes dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo Municipal e Autarquias, 
visando criar procedimentos e desenvolver ações necessárias para implementação do 
plano de Ação dentro do prazo estabelecido no Decreto Federal n° 10540/2020, com 
responsabilidade conjunta de todos os envolvidos". Porém passados mais de 45 dias da 
publicação desse decreto n° 035/2021, ainda não há registro de portaria publicada pelo 
Executivo Municipal solicitando representantes do Legislativo, ou mesmo criando tal 
comissão espedat gestora. 

Como se sabe, é o Poder Legislativo que deve fiscalizar, vigiar e controlar os atos do 
Executivo. E sua representação é imprescindível em ações que visem a transparência e 
controle de gastos e despesas da Administração Pública. Portanto, é extremamente 
necessário, concordado pela Prefeita inclusive, que mern.-s do Legislativo Municipal 

Rua José OtaIcio Martins Rocha, N°250, Monsenhor Edson Magalhães - CEP: 62580-000 - Acaraú - CE 
CNPJ:02346.843/0001-70 - CGF:06.920.412-8 - Fone/Fax: (88) 3661-1541 - E-mail: cmacaraugmail.com  



CÂMARA MUNICIPAL EF 

ACARAU 
incorporem essa Comissão Especial Gestora e acompanhe os tramites da 
implementação do SIAFIC no território municipal e contribua, naquilo que nos couber, 
em melhorias do sistema, sua transparência e qualidade mínimas determinas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Diante dos fatos e necessidades apresentados. REQUEIRO à esta Douta Mesa, depois 
de ouvido a decisão deste Plenário, como determina o Regimento Interno, que se digne 
em oficializar a Prefeitura Municipal, emita a Portaria ao qual se refere determinação 
municipal para que conceda espaço aos representantes do Poder Legislativo, incluindo 
vereadores, e Autarquias municipais, para o ingresso da Comissão Gestora do Profeto a 
fim de acompanhar a criação do Sistema único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle- SIAFIC, conforme consta no Art. 30 

do Decreto Municipal n° 035/2021 de 29 de Abril de 2021. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

/ 

Enio Luis Fernandes de Andrade 
Vereador (PDT) 
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