Pauta para a segunda reunião de 2011 do
Grupo Técnico de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais - GTSIS.
Brasília – ESAF, dias 16 a 18.11.2011
Quarta -Feira (16/11)
08h00min às 09h00min
Credenciamento
09h00min às 09h30min
Painel de Abertura
Gilvan das Silva Dantas – Subsecretário de Contabilidade da STN.
Paulo Henrique Feijó – Coordenador-Geral da CCONF
Selene Peres – Coordenadora da CCONF
09h30min às 10h

Informes Gerais

Resumo: Apresentar um resumo dos assuntos discutidos no 1ª Reunião do GTSIS, os resultados das
reuniões dos subgrupos, os temas propostos para a 2ª Reunião do GTSIS e outros assuntos relativos
ao encontro.
10h às 12h

Painel Dados Abertos

1. Lei de acesso à informação pública e seus reflexos na transparência da gestão fiscal.
Resumo da proposta de discussão: Apresentar as determinações da Lei aprovada pelo Senado em
25/10/2011, prazos e implicações para a transparência da gestão fiscal. A nova lei impõe ao
governo a obrigação de divulgar as informações de interesse público e a responder pedidos de
informação sobre documentos. As informações e documentos devem ser disponibilizados de
maneira que os interessados consigam facilmente copiar, com acesso garantido às pessoas com
deficiência.
14h às 18h

Painel SICONFI

1. Especificações de Negócio do SICONFI
Resumo da proposta de discussão: Apresentar e debater as propostas de especificações de
negócio para o SICONFI.
Conteúdo:
 Portal SICONFI;
 Portal do Gestor;
 Acesso aos Portais SICONFI e Gestor;
 Processador SICONFI;
 Regras para coleta de dados;
 Certificador SICONFI;
 SDK.

2. SIGAP: Experiência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia na coleta de
informações contábeis e fiscais.
Resumo da proposta de discussão: Apresentar a experiência do TCE-RO na coleta de informações
contábeis e fiscais, como forma de verificar funcionalidades do SIGAP que possam ser absorvidas
pelo SICONFI.
Conteúdo:
 Funcionalidades do sistema;
 Regras de coleta de dados:
 Acesso;
 Certificação digital;
 Cadastro de usuários;
 Formulários de entrada
 Transmissão via Internet;
 Consistência e armazenamento de dados;
 Recibos, listagem de erros e alertas de entrega de informações;
 Consultas, análises, relatórios e demonstrativos; e
 Estratégia de Implantação do sistema.
Quinta -Feira (17/11)
9h às 12h

Painel SICONFI (cont.)

3. Audesp: Experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na coleta de
informações contábeis e fiscais.
Resumo da proposta de discussão: Apresentar a experiência do TCE-SP na coleta de informações
contábeis e fiscais, como forma verificar funcionalidades do Audesp que possam ser absorvidas
pelo SICONFI.
Conteúdo:
 Funcionalidades do sistema;
 Regras de coleta de dados:
 Acesso;
 Certificação digital;
 Cadastro de usuários;
 Formulários de entrada
 Transmissão via Internet;
 Consistência e armazenamento de dados;
 Recibos, listagem de erros e alertas de entrega de informações;
 Consultas, análises, relatórios e demonstrativos; e
 Estratégia de Implantação do sistema.
14h às 16h

Painel XBRL e Taxonomia

1. Conceitos de XBRL e Taxonomia
Resumo da proposta de discussão: Aprofundar os conhecimentos sobre a linguagem XBRL e sua
aplicação na taxonomia da contabilidade pública.
Conteúdo:
 Como XBRL funciona? Por que usar XBRL para coleta de informações contábeis e
fiscais? Prós e contras do uso de XBRL;
 Especificações XBRL: XBRL 2.1; XBRL GL; FRTA; e FRIS;
 Conceitos essenciais de XBRL;
 Estudos de caso.

16h às 18h

Painel SIAFIC

1. Termo de Referência para Melhorias no e-Cidade
Resumo da proposta de discussão: Apresentar e discutir proposta de Termo de Referência para
adequação do e-Cidade aos padrões mínimos do Governo Federal e outras alterações.
Conteúdo:
 Objetivos gerais do projeto;
 Vantagens da tecnologia XBRL;
 Benefícios diretos;
 Benefícios indiretos;
 Modelo de Operação;
 Etapas de execução do projeto.
Sexta-Feira (18/11)
9h às 12h

Painel Roteador de Informações Federativas

1. Elaboração de proposta de Roteador de Informações Federativas – RIP
Resumo da proposta de discussão: Elaborar uma proposta de roteador de informações federativas
a partir de encaminhamento de solução proposta pela STN.
Conteúdo:
 Situação da coleta de informações pelos entes da Federação:
 Sistemas de coleta de informações;
 Linguagem de transferência de arquivos;
 Redundância de informações;
 Discussão de uma proposta de roteador de informações federativas:
 Acesso;
 Forma de coleta;
 Informes a serem coletados;
 Formulários de intercâmbio;
 Armazenamento de informações;
 Roteamento dos dados;
 Relatórios e demonstrativos divulgados.
 Transparência.
14h às 15h

Painel MSICSP

1. Apresentação de minuta do Manual de Sistematização das Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público – MSICSP.
Resumo da proposta de discussão: Apresentar a minuta do MSICSP e discutir a evolução do
documento.
 Apresentação dos principais pontos do MSICSP;
 Propostas de melhoria do documento.
15h às 16h

Painel BSPN

1. Extração de dados do QDCC para produção do BSPN.
Resumo da proposta de discussão: Discussão de proposta de rotina de extração de dados dos
novos demonstrativos do QDCC para a produção do Balanço do Setor Público Nacional – BSPN.

16h às 17h

Encerramento

 Paulo Henrique Feijó – Coordenador-geral da Coordenação-geral de Normas de
Contabilidade Aplicada a Federação.
 Selene Peres e Peres – Coordenadora da Coordenação-geral de Normas de
Contabilidade Aplicada a Federação.

José Aírton Lacerda de Jesus
Gerente do Núcleo de Consolidação e Transparência das Contas Públicas

