


  Veja o que acontecerá no 8.o SGESP - 
S e m i n á r i o d e G e s t ã o P ú b l i c a 
Fazendária  

  As metas a serem atingidas  

  Reunimos fotos e informações do 
último evento, é uma tônica do que 
acontece anualmente.



   Ciência 
   Responsabilidade 
   Profissionalismo 
   Transparência 
   Legalidade

  Metas do Seminário em 2019
   Terceiro ano de governo municipal 
   Atualização da legislação 
   Criatividade com as receitas 
   Controle das despesas

Sempre com:



➢ Evento será realizado nos dias 24 e 25 de julho de 2019 

➢ Apoio integral da Associação das Secretarias Municipais de Finanças do 
Estado de São Paulo - ASSEFIN-SP 

➢ Parceria full garantida pela Secretaria Municipal de Fazenda de Ribeirão 
Preto - SP e CODERP - Cia. de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. 

➢ Estácio Universidade - Parceria que se firma como uma das mais 
importantes do evento, garante a realização no mesmo local há 8 anos. 

➢ Realização com a equipe técnica já experiente, com insubstituível apoio de 
servidores da Secretaria da Fazenda de Ribeirão Preto, ampliada entre os 
setores de conteúdo e marketing e controle financeiro.

➢Apoio - Organização e Logística



     APRESENTAÇÃO     



➢ Consolidado como um dos maiores eventos da área público-fazendária no 
Brasil, o 8.o Seminário ampliará os debates para buscar uma maior evolução 
no segmento. Certamente já está na agenda dos profissionais da área.  

➢ Com os secretários finanças já experientes em suas funções, no 3.o ano de 
sua gestão, chegou a hora de consolidar as pastas para o futuro, permitindo 
mais investimentos e um crescimento seguro para os municípios paulistas.  

➢ As dificuldades não mudam, as despesas sempre surpreendem crescendo de 
forma célere e as receitas ficam por conta do apoio legislativo e da 
capacidade econômica do país, o que, normalmente, sugerem um 
desequilíbrio nas finanças.  

➢ E esta sempre será a nossa maior luta:  a do equilíbrio para não perder o foco 
do investimento no social e modernidade dos municípios! 

➢ Os temas continuarão se diversificando, além da necessária revisão da 
legislação que sempre é inovada, serão propostas novas ideias para o 
desenvolvimento dos agentes desse segmento.



➢ Serão buscadas apresentações específicas para treinamento dos técnicos da 
área, meta relativamente alcançada desde a sua primeira realização em 2012. 

➢ A programação seguirá o modelo consagrado com dois dias de evento, com 
palestra de abertura, presença de autoridades, painéis de debates, ficando o 
segundo dia para as áreas de controladoria, contabilidade e temas afins. 

➢ Como ocorre anualmente, aguarda-se cerca de 800 profissionais nos dois dias 
de realização representando mais 180 municípios principalmente do estado de 
São Paulo. 

➢ A presença de profissionais, estandes, empresas e prestadores de serviços e 
de implantação de softwares será mantida e estimulada. 

➢ Também um audiovisual ajudará no entendimento do SGESP.



     PARCERIAS e TEMAS     



Algumas parcerias se consolidaram ao longo das realizações anuais:

➢   STN – Setor de Contabilidade Pública
➢   RFB – Setores de Cobrança, Tributação e Fiscalização
➢   CRC-SP – Conselho Regional de Contabilidade
➢   TCE – Tribunal de Contas do Estado de SP
➢   APM – Associação Paulista de Municípios
➢   ANPM – Associação Nacional de Procuradores Municipais
➢   UVESP - União de Vereadores do Estado de SP 

➢Apoios institucionais: 

➢   Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Ribeirão Preto
➢   Contadores de representações regionais 
➢   Fundações e Institutos Municipais



➢  ASSEFIN-SP – Encontro de Secretários - sugere e debate os temas apresentados 

➢  SEFAZ - Secretaria da Fazenda de Ribeirão Preto - anfitriã, corresponsável pela organização e 
logística

➢  STN - Contabilidade Pública – calendário e ações da contabilidade pública

➢  SRF - Receita Federal do Brasil - ações fiscais integradas com municípios

➢  TCE – Tribunal de Contas do Estado de SP – orientações para a administração 

➢  APM – Associação Paulista de Municípios - garantia de participação dos prefeitos 

➢  CRC-SP – Conselho Regional de Contabilidade - a necessária integração com a contabilidade 
pública. 

➢  ANPM – Procuradores e fisco ajustando linhas de atuação. 

➢ UVESP - União de Vereadores do Estado de SP - vereadores sempre presentes

A Ç Õ E S



Temas Fixos e Pontuais:

➢   Controladoria e Contabilidade

➢   Ações Fiscais e Tributárias 

➢   Ações judiciais para recuperação de receitas (custos indevidos) 

➢   Terceiro mandato, o momento da experiência

➢   Temas de Interesses dos Municípios como orçamento, custos, finanças, 
incremento de receitas, controle de despesas, rodada de negócios com PMAT 
entre outros

   Os temas de cada evento são definidos por pesquisa entre servidores da 
área fazendária e integrantes da ASSEFIN-SP, de forma pública, pela 
Internet, no site do Seminário.



17.o Encontro da ASSEFIN-SP     

Eventos Paralelos

O nascimento do Seminário coincide e se mistura com a criação da 
Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de SP. Na 
verdade fica difícil de descobrir qual entidade alavancou a outra, o Seminário 
manteve o grupo unido, o grupo garante um evento consolidado no setor. Isso 
é o que importa. 

Veja nossa história em: 
http://www.forumsefinsp.com.br/historia.php

http://www.forumsefinsp.com.br/historia.php


O 17.o Encontro da ASSEFIN-SP será o terceiro envolvendo os secretários 
de finanças e fazenda neste mandato municipal, a experiência de seus 
integrantes vai ser fundamental para uma reunião prática e produtiva. 

Normalmente é realizado com cerca de 70 secretários, diretores ou chefes 
de departamentos de fazenda ou finanças dos municípios paulistas, 
momento em que se verifica que não importa o tamanho da cidade, as 
virtudes e dificuldades são as mesmas, proporcionais. 

Como sempre ocorre também será discutido o modelo que o ASSEFIN-SP 
desenvolve e a ampliação de suas ações. Ano de eleição da nova diretoria 

Em 16 de maio deste ano o grupo completará 6 anos desde a primeira ideia 
de sua formação, hoje, em seus quadros, há colegas de cidades muito 
grandes, como também os de cidades muito pequenas, cotidianamente 
trocam experiências, compartilham os casos – dificuldades e sucessos, que 
permeiam suas funções.



➢   Programação



1º Dia, quarta-feira, 24/07/2019

➢   8h e 9h – Credenciamento 

➢   9h às 10h – Solenidade de abertura – Autoridade de destaque

➢   10h às 12h – Rodada de palestras com apresentações de temas de 
importância na organização das finanças.   

➢   12h30 às 14h –  Almoço no local

➢   14h às 15h30 – Palestras com autoridades nacionais da área  

➢   15h30 – 15h45 – Pequeno intervalo

➢   15h45 às 18h –  Novas rodadas de palestras técnicas 

(*) programação em andamento – esse formato poderá ser alterado.



2º Dia, quinta-feira, 25/07/2019

➢   09h às 9h30 – Solenidade de abertura

➢   9h30 às 12h – Rodada de palestras e debates
 

➢   12h30 às 14h –  Almoço (mesmo local)

➢   14h às 15h30 – Palestras e oficinas técnicas

➢   15h30 – 15h45 – Pequeno intervalo

➢   15h45 às 18h –  Novas rodadas de palestras técnicas 

(*) programação em andamento – esse formato poderá ser alterado.



• Realizado em 18 e 19 de julho de 2018  

• 758 participantes em 2 dias do evento 

• Participação de 177 cidades

Abertura
Palestra de abertura: 
Prefeito Duarte Nogueira

Encontro de SecretáriosPúblico se renova em 2 dias

Informações e Fotos do Evento em 2018



RPPS Municipal Jurisprudência ISSQN

Direito Tributário Tributação Municipal

Informações e Fotos do Evento em 2018



Desafio dos Cadastros

PMAT - BNDESCódigo Tributário Municipal

Previdência Municipal

Informações e Fotos do Evento em 2018



Procedimentos 3.o Setor

O Futuro do ISSQNSimples Nacional

O ISSQN dos Bancos

Informações e Fotos do Evento em 2018



Contratos Públicos

Abertura 2.o Dia Os Gastos com a Saúde

Gestão de Ativos

Informações e Fotos do Evento em 2018



Auditoria Interna

Qualidade na Administração Desoneração Tributária

Controladoria e TCE

Informações e Fotos do Evento em 2018



Encerramento - Lançamento do 8.o

Normas da Contabilidade Novidades da Contabilidade

Matriz de Saldos Contábeis

Informações e Fotos do Evento em 2018



Um momento sempre esperado

Café o tempo todo Net Work por 2 dias

Estrutura atende

Informações e Fotos do Evento em 2018



A equipe

Prefeito e apoiadores

Informações e Fotos do Evento em 2018



Estandes – Alimentação - Negócios

Informações e Fotos do Evento em 2018



Folheto - Conteúdo

Material de trabalho em 2018

Protetores de cabeças

Sacolas



Site do Evento

www.sgesp.pmrp.com.br



Informações Gerais

Público esperado:  
A expectativa é de receber em torno de 700 pessoas 

Setor de atuação:  
Público com exercício na esfera de planejamento, orçamento, fiscalização e 
finanças municipais 

Perfil do público: 
Prefeitos, secretários, diretores e chefes de departamentos de Finanças / 
Fazenda dos municípios; servidores que atuam nos setores de controladoria, 
orçamento, fiscal, contabilidade e finanças, profissionais de contabilidade 
pública e os mais diversos profissional de gestão pública. 

Entrada:  Gratuita. Vagas Limitadas 
Inscrições via site estimada a partir 01/05/2015:  

http://www.sgesp.pmrp.com.br 

http://www.sgesp.pmrp.com.br/


✓Secretaria Municipal da Fazenda  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

✓ASSEFIN - Associação das Secretarias Municipais 
de Finanças do Estado de São Paulo - SP

Parceria

24 e 25 de julho de 2019



Seminário:

http://www.sgesp.pmrp.com.br

Fórum SEFIN SP:

http://www.forumsefinsp.com.br

Páginas de Internet

24 e 25 de julho de 2019

http://www.sgesp.pmrp.com.br
http://www.forumsefinsp.com.br


Francisco Sergio Nalini 
Secretário-executivo Fórum Sefin Sp 

forumsefinsp@gmail.com 
Tel.: (16) 3421-8214 

(16) 99991-4000 (Whatsapp)

Contato organização


