Grupo Técnico de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais – GTSIS
Prezados membros do GTSIS,
A reunião do GTSIS acontecerá no período de 5 a 7/3/2013, na Escola de Administração
Fazendária – ESAF.
Abaixo a pauta de temas a serem discutidos no encontro. Quaisquer comentários podem ser
enviados
para
o
endereço
cconf.df.stn@fazenda.gov.br
ou
nucop.cconf.df.stn@fazenda.gov.br.

Para acompanhamento das discussões sugerimos aos participantes que desejarem
imprimir o material que será disponibilizado até o dia 25/2/2013 no endereço eletrônico:
http://www.tesouro.gov.br/contabilidade_governamental/grupos_tecnicos.asp.
Agenda do GTSIS
Terça-feira (5/3/2013)
8h às 9h: Credenciamento
Painel de Abertura
9h às 9h30min: Abertura
Gilvan das Silva Dantas – Subsecretário de Contabilidade da STN.
Leonardo Silveira do Nascimento – Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicada a Federação.
Raquel da Ressurreição Costa Amorim – Coordenadora da Coordenação-geral de
Normas de Contabilidade Aplicada a Federação.
9h30min às 10h: Informes Gerais
Objetivo: Apresentar um resumo dos temas mais relevantes discutidos na 3ª Reunião do
GTSIS, os temas propostos para a 4ª Reunião do GTSIS e outros assuntos relativos ao
encontro.
10h às 12h: Projeto SICONFI
Objetivo: Mostrar o estágio atual do Projeto SICONFI, apresentando as etapas já cumpridas
e as a realizar, destacando a Taxonomia da Contabilidade Pública e os próximos passos do
projeto.
Conteúdo:
 Visão do projeto e estágio atual;
 Taxonomia da Contabilidade Pública;
12h às 14h: Almoço
14h às 18h: Matriz de Saldos Contábeis (MSC). A Nova Forma de Coleta de Informações
dos Entes da Federação .
Objetivo: Debater a nova forma de coleta de informações dos entes da Federação por meio
da MSC. Discutir a proposta de MSC e a metodologia para geração dos demonstrativos do
DCASP e do MDF a partir da MSC.
Conteúdo:
 MSC: contas contábeis, contas correntes, atributos e tabelas auxiliares;
 Formulários de coleta de saldos e movimentações de contas contábeis e contas
correntes;
 Metodologia para a geração das DCASP e dos relatórios do MDF: regras de negócio;
mudanças conceituais; padronização para a Federação;

 Parcerias com os entes da Federação e criação de grupo para avaliação da metodologia
de preenchimento e validação dos demonstrativos contábeis e fiscais gerados a partir da
MSC;
Quarta-feira (6/3/2013)
9h às 11h: Desenvolvimento da Ferramenta SICONFI
Objetivo: Apresentar o status do desenvolvimento da Ferramenta SICONFI, suas etapas,
cronograma, arquitetura, estágio atual e dificuldades de desenvolvimento.
Conteúdo:
 Metodologia utilizada;
 Etapas de desenvolvimento;
 Formas de coleta das informações;
 Estágio de desenvolvimento atual;
 Apresentação do Portal SICONFI.
11h às 12h: Plano de Implantação do SICONFI
Objetivo: Discutir as etapas de implantação do Projeto SICONFI: parceria com entes da
Federação; implantação piloto; e treinamento dos usuários.
Conteúdo:
 Parceria com entes da Federação e desenvolvedores de sistemas;
 Implantação Piloto; e
 Treinamento de usuários.
12h às 14h: Almoço
14h às 18h: Adequação dos Sistemas, Institucionais e Comerciais, de Administração
Financeira e Controle (SIAFIC) ao PCASP e à transmissão de informações contábeis e
fiscais em linguagem XBRL (sistemas que se candidatarem, com preferência para os
que ainda não tenham se apresentado no GTSIS e/ou que utilizem o padrão XBRL para
transmissão das informações).
Objetivo: Avaliar a adaptação dos sistemas, institucionais e comerciais, ao PCASP e à
transmissão de informações contábeis (MSC) em padrão XBRL.
Conteúdo:
 Planejamento da mudança para o PCASP;
 Modificação de softwares e bancos de dados;
 Alteração das rotinas contábeis;
 Adequação ao padrão XBRL; e
 Testes e validações.
Quinta-feira (7/3/2013)
9h às 12h: Sistemas de Coleta de Informações Contábeis e Fiscais dos Tribunais de
Contas (sistemas que se candidatarem, com preferência para os que ainda não tenham
se apresentado no GTSIS e/ou que utilizem o padrão XBRL para coleta das
informações).
Objetivo: Debater sistemas dos Tribunais de Contas para a coleta de informações contábeis e
fiscais, com vista à geração dos demonstrativos exigidos pela LRF e pela Lei 4.320/64.
Conteúdo:
 Arquitetura tecnológica do sistema;
 Matriz para coleta de informações contábeis e fiscais;
 Metodologia para a elaboração dos demonstrativos a partir da matriz de informações:
mapeamento de campos; regras de negócio; e testes de validação; e
 Estratégia de implantação.

12h às 14h: Almoço
14h às 16h: Parceria STN/Senado para Desenvolvimento do SICONFI e o Projeto Siga
Estados.
Objetivo: Apresentar a proposta de parceria entre a STN e o Senado para o desenvolvimento do
SICONFI, e a utilização de suas bases para implantação do projeto SIGA Estados.
Conteúdo:
 Objetivo da parceria entra a STN e o Senado para o desenvolvimento do SICONFI:
termos; etapas; e produtos;
 Projeto SIGA Estados, a partir dos dados do SICONFI.
16h: Encerramento
Gilvan das Silva Dantas – Subsecretário de Contabilidade da STN.
Leonardo Silveira do Nascimento – Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicada a Federação.
Raquel da Ressurreição Costa Amorim – Coordenadora da Coordenação-geral de
Normas de Contabilidade Aplicada a Federação.

