I FÓRUM SICONFI
EDITAL-Março/2017
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicadas à Federação (CCONF), promoverá o evento “I Fórum Siconfi” no dia 15 de março de 2017, na ESAF
- Brasília, com carga horária de 08 horas.

1. OBJETIVO
Discutir assuntos relativos ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro –
SICONFI, no intuito de reduzir divergências e incentivar a utilização do sistema em benefício da transparência
da gestão fiscal, da otimização dos procedimentos para prestações de contas, da racionalização de custos nos
entes da Federação e do controle social.

2. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que ao final do evento os participantes estejam atualizados em relação às implementações
ocorridas no Siconfi para o ano de 2017, bem como entendendo como gerar os Demonstrativos Fiscais a partir
da Matriz de Saldos Contábeis - MSC.

3. PROGRAMAÇÃO
O evento ocorrerá das 8h30min às 18h e abordará os seguintes tópicos:
1. Abertura e informes gerais;
2. Aspectos Legais do Siconfi:
a) Impactos da aprovação da Lei Complementar nº 156/2016 no envio de
informações;
b) Revisão da legislação de requisitos mínimos para os Sistemas de Informação
Financeira e de Controle (SIAFICs);
c) Estratégia de implantação de novas funcionalidades do Siconfi em razão da
legislação
3. Fluxo para geração da Declaração de Contas Anuais e dos Demonstrativos Fiscais a partir da Matriz
de Saldos Contábeis:
a) Mapeamentos dos Demonstrativos (Definição das regras de negócios dos
demonstrativos);
b) Mecanismo de compatibilidade entre o PCASP Estendido e as informações
contábeis e fiscais dos entes da Federação (Mecanismo de “De-Para”);
c) Prática no Siconfi de como gerar os Demonstrativos Fiscais a partir da MSC.

4. PÚBLICO-ALVO
O público-alvo do I Fórum Siconfi são os profissionais de contabilidade, da área de TI e outros profissionais
envolvidos com prestações de contas dos entes Federados.

5. INSCRIÇÕES E VAGAS
Serão ofertadas 100 vagas e as inscrições iniciarão dia 02/02/2017 e ficarão abertas até o dia 13/03/2017.
Para realização da inscrição, o candidato deverá acessar, no Sítio do Tesouro, a página de eventos disponível
no endereço http://www.tesouro.gov.br/-/programacao-de-eventos-da-federacao.

6. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Haverá emissão online de declaração de participação no workshop para aqueles que obtiverem 100% (cem
por cento) de frequência no evento.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A partir de 16 de março o participante poderá emitir sua Declaração de Participação (Aba
Certificado) após avaliar o evento (Aba Avaliação) no endereço http://www.tesouro.gov.br//programacao-de-eventos-da-federacao
b) As despesas com deslocamento (passagens, hospedagem, transporte local, alimentação e
outras) serão de responsabilidade do participante ou de seu órgão de exercício.
c) Dúvidas
serão
esclarecidas
pela
CCONF/STN
por
meio
do
e-mail
treinamentoscconf@tesouro.gov.br.

