
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

Implantação do Sistema Único e Integrado de  
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic 

 
 

Live no canal da EPCP no YouTube: streaming.tce.sp.gov.br/lives  
 
 

Inscrição obrigatória aos participantes on-line. 
Link de inscrições: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=xxx  

 
Haverá emissão de certificado aos participantes on-line inscritos. 

(mais informações no fim desta programação) 
 

Público-alvo: Servidores públicos envolvidos no processo de implantação do Siafic 
Único, empresas fornecedoras de sistemas de execução orçamentária, administração 

financeira e controle e demais interessados 
 

Data: 17/11/2022 
Horário das 9h30 às 12h00 

 

PALESTRANTES 

DENIS CÁSSIO GABRIEL 
Agente da Fiscalização do TCESP 

 
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI 

Auditor de Controle Externo do TCE-ES 
 

LEANDRO MENEZES RODRIGUES 
Auditor de Controle Externo do TCE-PR 

 
DÉBORA GEÓRGIA TRISTÃO 

Auxiliar Técnica da Fiscalização do TCESP 
 

OBJETIVO 

Levar o participante a compreender os principais aspectos relacionados ao conceito e 
padrão mínimo de qualidade do Siafic, auxiliando-o no processo de implantação do sistema. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Decreto Federal nº 10.540/2020; 

• Conceito do Siafic Único; 

• Padrão Mínimo de Qualidade (requisitos dos procedimentos contábeis, requisitos 
de transparência da informação, requisitos tecnológicos); 

• O Sistema Audesp e o Siafic Único. 
 
 
 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=xxx


Emissão de Certificado 
 

Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e fazer inscrição na página do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=xxx 
Instruções para cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s 

Participantes on-line: No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de 
avaliação no AVA, que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível apenas por 
24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no chat da live no 
canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link para 
assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 
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