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S U M Á R I O



❑ Início de 2019 – nova gestão (Calamidade fiscal, financeira e contábil)   

Cenário pré-reestruturação

❑ SIAFIC recém-implantado e com um nível baixo de maturidade dos servidores;  

❑ Números confusos e com dificuldade de fechamento do exercício de 2018;  

❑ Solicitação de uma missão da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 

❑ Atraso na entrega das contas de 2018;  

❑ Último lugar no ranking de qualidade da informação contábil e fiscal da STN.  

❑ Contabilidade entregue à empresa terceirizada;  

❑ Sistema contábil aberto;  

CENÁRIO DE GUERRA



o Mudança do SIAFIC   

Processo de reestruturação

❑ Substituição do SIAFI-RN para o SIGEF/RN

✓ Implantado em 2018 com falhas no processo de customização;

✓ Contabilidade ausente na definição das regras;  

✓ Usuários conhecendo o sistema na prática;

✓ Nem todos os módulos do sistema ainda implantados;  

✓ SIAFIC utilizado apenas pelo executivo (maior problema do RN).  



o Busca de profissionais e nomeação dos analistas contábeis   

Processo de reestruturação

❑ Investimentos na Coordenadoria de Contabilidade  

✓ Vinculada à Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças;

✓ Mudanças na gestão do órgão central;  

✓ Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado 
com o MP de Contas e homologado pelo TCE;

✓ Nomeação de 19 analistas contábeis, iniciando em 01/10/2019.  



o Busca de profissionais e nomeação dos analistas contábeis   

Processo de reestruturação

❑ Investimentos na Coordenadoria de Contabilidade  

✓ Melhora na remuneração.

✓ Capacitação dos profissionais;  

✓ Criando “grupos de especialistas”;  



o Normatização e implantação dos PIPCPs

Processo de reestruturação

❑Normas e procedimentos implantados:  

✓ Despesa por competência;

✓ Manual de execução da folha;  

✓ Receita por competência;  

✓ Procedimentos de avaliação inicial dos bens imóveis;

✓ Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes;



o Normatização e implantação dos PIPCPs

Processo de reestruturação

❑Normas e procedimentos implantados:  

✓ Consolidação extrassistema.

✓ Provisão matemática previdenciária;  

✓ Ajuste de perdas;  

✓ Depósitos judiciais;  

✓ Sequestros judiciais;  



Cenário atual

❑ SIAFIC mais amadurecido com servidores mais adaptados:  

❑ Rotinas mais conhecidas pelo usuários do SIAFIC; 

❑ Fechamento mensal da contabilidade;

❑ Relatórios mais fidedignos e imutáveis;

❑ Informações tempestivas para tomada de decisão dos gestores;



Cenário atual

❑ Prestação de Contas com Balanços e Notas Explicativas melhor estruturados:  

❑ A contabilidade fomentando o controle interno, 
externo e social; 

❑ Criação do Contabilidade Fácil.

❑ A contabilidade fomentando a tomada de decisão dos gestores; 

Estamos quase lá!

❑ PORÉM, ainda com ausência de um sistema único;



Processo de reestruturação



RN Contábil RN + Fácil



Dicas de Execução Orçamentária



Os Desafios para o Futuro

❑ Implantação do SIAFIC único para todos os entes;  

❑ Automatizar e integrar sistemas para desenvolver rotinas já realizadas;

❑ Reestruturar as setoriais contábeis;

❑ Promover uma cultura de capacitação orçamentária, financeira e contábil por meio 
da Escola de Governo;



O impacto da contabilidade no ajuste fiscal do RN

✓ Conscientização dos gestores que precisavam fortalecer a contabilidade  

✓ Não se consegue gerir aquilo que não se conhece (sem informações)



“Um ente com uma contabilidade fortalecida, bem
estruturada e com relatórios contábeis de propósitos gerais
que atendam as características qualitativas da informação
contábil tem muito mais condições de ter um boa saúde
fiscal e financeira do que entes que não tenha”.

Flávio George Rocha



FALE COM O PALESTRANTE
Flavio George Rocha

e-mail: frocha.sefaz.sc@gmail.com
(48) 9 9620-6110

MUITO

OBRIGADO!

mailto:frocha.sefaz.sc@gmail.com

