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Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia da Informação

Projeto SICONFI

Objetivos Gerais do Projeto SICONFI
•

Automatizar e melhorar a coleta de dados contábeis dos entes da federação para dar
publicidade ao cumprimento de disposições da LRF e limites constitucionais.

•

Aumentar a confiabilidade dos dados.

•

Flexibilizar os mecanismos de entrada de dados criando alternativas à entrada de
dados manual, aumentando a adesão ao SICONFI (atualmente 60% no SISTN).

•

Prover informações confiáveis para serem utilizadas por:

•

–

geração de estatísticas fiscais;

–

consolidação das contas anuais;

–

acompanhamento e apuração de informações sobre Parcerias Público-Privadas (PPPs);

–

acompanhamento da dívida consolidada e mobiliária;

–

registro eletrônico centralizado das dívidas públicas interna e externa;

–

acompanhamento das operações de crédito.

Prover mecanismo de exportação de dados padronizado para outros sistemas e
entidades externas.
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Vantagens da Tecnologia XBRL

Reduz custos e trabalho no processo de reporte
Clareza e melhor definição das informações solicitadas
Torna o dado processável, limpo e preciso
Favorece a comunicação entre sistemas
Aumenta eficiência, tempestividade e produtividade
Permite o reuso
Padrão internacional e melhores práticas
Adoção emergente no mercado brasileiro e
consolidada no mercado internacional
Maturidade, ferramentas e recursos disponíveis
Retorno ou impacto mensurável
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Benefícios diretos

Automação da coleta de dados
Flexibilização dos mecanismos de entrada de dados
Consistência e confiabilidade
Tempestividade da informação
Benefícios indiretos

Autenticidade das informações - certificação digital
Extratores de dados (dado processável e disponível)
Gestão das informações
Flexibilidade
Adaptável a evoluções ou mudanças (PCASP)
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Projeto SICONFI – Modelo Operacional
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Etapas de Execução do Projeto SICONFI

• Treinamento de servidores em XBRL, construção de taxonomia e uso da
ferramenta
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Etapa 2: Taxonomia
Previsão: Agosto 2011 a março 2012
Passos:
• Consultoria especializada
• Desenvolvimento da taxonomia por servidores da STN

Etapa 3: Desenvolvimento da Solução
Previsão: Outubro 2011 a Março 2013 (1ª fase)
Passos:
• Arquitetura tecnológica;
• Desenvolvimento da Solução
• Implantação da Solução

Manutenção do SISTN e da base de dados
com provimento de informações para o
Tesouro (CEF)
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Etapa 1: Aquisição ferramenta de taxonomia e treinamento básico
Previsão: Agosto 2011
Passos:
• Compra de licenças de ferramenta de construção de taxonomia e suporte;
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