
18º CONGRESSO DA APEPREM 

 WORKSHOP DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Data: 27 e 28 de abril de 2022 

Local: Águas de Lindóia - SP  

Observações: O Workshop ocorrerá durante a realização do 18º Congresso da 

APEPREM 

Objetivos 

Difundir os conhecimentos sobre a Contabilidade pública nacional e em especial da 

Contabilidade como instrumento de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência 

Social, seus fundamentos constitucionais, legais e normativos, os mecanismos de 

registro e controle dos atos e fatos administrativos como instrumentos de gestão e 

sustentabilidade. 

Público Alvo 

Contadores públicos e especialmente de RPPS, consultores, desenvolvedores de 

sistemas de contabilidade, dirigentes e conselheiros, auditores e técnicos de Tribunais 

de Contas e demais interessados. 

Metodologia 

O workshop se dará por intermédio de palestras por profissionais da área envolvidos 

nos processos de normatização, de estudos e difusão do conhecimento, de supervisão e 

controle, e de operadores da contabilidade nos RPPS,incluindo a discussão de situações 

concretas apresentadas pelos participantes. 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 27 de abril de 2022 
Manhã 

1º Período 
Tema:Os Principais Apontamentos da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCE-SP. 
. 
 
Ementa: A palestra deverá contemplar as orientações e os instrumentos demandados 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, no exercício de suas 
competências como órgão de controle externo da gestão dos RPPS estaduais. 
 
Palestrante: TCE-SP a confirmar 

2º Período 



Tema: Notas Explicativas – Conceitos e Fundamentos 
 
Ementa: A palestra deverá enfatizar as diretrizes normativas que fundamentam a 
elaboração de Notas Explicativas como instrumento de explicitação dos atos e fatos 
contábeis e prestação de contas do RPPS. 
 
Palestrante: Gilvan Dantas 

Tarde 
1º Período 

Tema: Procedimentos contábeis quanto às aplicações e investimentos dos recursos do 
RPPS no contexto da Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC -14 
 
Ementa: A palestra deverá enfatizar os principais pontos de interesse dos RPPS quanto 
a atuação do profissional de contabilidade no contexto da gestão dos recursos 
financeiros e não financeiros do RPPS no âmbito da IPC – 14, mediante a apresentação 
e discussão de metodologias e seus impactos no patrimônio do RPPS. 
 
Palestrante: Maria Regina Ricardo 

 

2º Período 
Tema: Taxa de Administração dos RPPS 
 
Ementa: A palestra deverá contemplar os conceitos, fundamentos, forma de cálculo e 
gestão dos recursos previdenciários para o custeamento das despesas administrativas 
dos RPPS 
 
Palestrante: Otoni Gonçalves Guimarães 

Dia 28 de abril de 2022 
1º Período 

Tema: O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle – SIAFIC. 
 
Ementa: A palestra deverá enfatizar os conceitos e fundamentos da ferramenta comoum 
conjunto de rotinas, processos, procedimentos e requisitos para gestão da execução 
orçamentária, administração financeira e controle dos Entes públicos, bem como as 
políticas de implementação. 
 
Palestrante:Diana Vaz de Lima 
 

 


