
24 e 25 de julho de 2019



APOIO  |  
 
ORGANIZAÇÃO  E
LOGÍSTICA
 
 
Evento confirmado para os 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 garantida pela Secretaria
Municipal de Fazenda de Ribeirão Preto -
SP e CODERP - Companhia de
Desenvolvimento de Ribeirão Preto

CL

REALIZAÇÃO
Realização com a mesma equipe técnica 
dos demais eventos, com apoio de 
servidores da Secretaria da Fazenda de 
Ribeirão Preto, ampliada entre os setores 
de conteúdo e marketing e controle 
financeiro. 

LOCAL
Estácio /Uniseb - parceria que se firma como uma 
das mais importantes do evento. 
 



Consolidado como um dos maiores eventos da área público-fazendária no Brasil, o 8o 
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. 

A MISSÃO



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



PARCERIAS
Algumas parcerias que já foram consolidadas nas 
edições anteriores do Seminário: 

APOIOS  FIXOS  
- Sindicato dos Servidores da Prefeitura de 
Ribeirão Preto 
 
- Frente Nacional de Prefeitos – FNP 
 
- Confederação Nacional de Municípios – CNM 
 
- Contadores de representações regional e 
estadual 

AÇÕES  COM  OS  PARCEIROS
 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. 

 

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 dos Vereadores do Estado de SP - 
Vereadores paulistas se aprimorando para o exercício 
do cargo 



EVENTOS  PARALELOS

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 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 a 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. 
 



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  

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



7ºSGESP  EM  NÚMEROS  

Realizado em 18 e 19 de julho de 2018 
758 participantes em 2 dias do evento 
Participação de 177 cidades 



1

2

4

3

1 e 2 - Abertura 1o dia 
3 - Prefeito Duarte Nogueira 
4 - Público Geral 



14.o Encontro ASSEFIN SP



Rodada de Negócios | Parceiros



7º  SGESP  MATERIAL  DE  
DIVULGAÇÃO  

+ de 2.000 e-mails enviados para o mailing do Seminário  
800 sacolas entregues aos participantes 
1000 folhetos distribuídos 
18 horas de negociações na área dos expositores 



PÚBLICO  ESPERADO  
DE  2019  
8 0 0  p e s s o a s  a p r o x i m a d a m e n t e    

SETOR  DE  
ATUAÇÃO
Público com exercício na esfera de 
planejamento, orçamento, fiscalização e 
finanças municipais

PERFIL  DO  
PÚBLICO
Prefeitos, secretários, vereadores, 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.



MATERIAIS  INSTITUCIONAIS  DE  2018  

Folheto de programação



MATERIAIS  INSTITUCIONAIS  DE  2018  

Protetores de cabeça para poltronas

Sacola em TNT para 
distribuição entre os 

participantes



8º  SGESP  |  INFORMAÇÕES  
Entrada Gratuita. Vagas Limitadas 
Inscrições via site estimada a partir 01/05/2019 
http://www.sgesp.pmrp.com.br.





PLANTA DOS  ESTANDES   

Neste ano o espaço já foi 
previsto para montagem 
de 4 estandes em duplas, 
localizados conforme: 
com frente para a entrada 
do Teatro Estácio (2) e 
com frente para Café 
Estácio (2). 
 
O espaço do lounge será 
reservado para montagem 
de mesas e sofás. (*)

(*) projeto a definir, após contratos formados com montadora e 
patrocinadores 



8º  SGESP  |  COTAS  DE  
PATROCÍNIO  



PATROCÍNIO  DIGITAL  

- Inclusão do logotipo com link para o site da patrocinadora - com destaque e 
exclusividade até 24 de maio - nos sites do 8.o SGESP e da ASSEFIN SP 
 
- Inclusão de logotipo da patrocinadora em todo material digital enviado pré- 
evento (e-mails mkt de divulgação, convites on line etc), com exclusividade até 
24 de maio e no portal de pesquisa de assuntos e temas a serem abordados no 
Seminário 
 
- Manutenção do logotipo no site do 8.o SGESP e da ASSEFIN SP 
 estendido até dia 24 de agosto, com os demais parceiros 

 Obs.: apenas 4 cotas para este patrocínio - além de exibição do item anterior. Cota isolada, 
não se mistura com os direitos das demais cotas, e não será comercializada em período 
inferior equivalente a 3 meses anteriores à realização do evento. Vendas desta cota 
acontecerão até 24 de abril para pagamento proporcional, de acordo com o tempo de exibição 
da marca.



 PATROCÍNIOS  PROMOCIONA IS  



PATROCÍNIO  DIAMANTE  

EXPOSIÇÃO DA MARCA: 
- inclusão do logotipo da Patrocinadora nos sites do 8.o SGESP e da ASSEFIN SP com 
direcionamento para o seu próprio site. 
 
Logotipo da Patrocinadora: 
- nos folhetos de programação do evento (1000 unidades) 
- nos crachás de identificação dos participantes (1000 unidades) 
- nos certificados dos participantes (1000 unidades) 
- nas sacolas do evento (1000 unidades) (*) 
- nos protetores de cabeça das poltronas do salão principal (100 unidades) 
- inclusão do material institucional da Patrocinadora na pasta dos participantes 
 
RELACIONAMENTO: 
-  exposição de vídeo de até 60’’ a ser apresentado nos intervalos das palestras 
-  1 estande de 6m2 (3x2) com montagem oferecida pela organização do 
evento, composto por 1 mesa + 4 cadeiras 
-  disponibilidade para expor 2 banners no formato máximo de 1 x 1,5 m de alt no 
espaço do evento. 
-  disponibilidade para entrega de brindes e peças de divulgação na área dos 
expositores. 
 
CONTINUA 



PATROCÍNIO  DIAMANTE  

RELACIONAMENTO: 
-  disponibilidade de entrega do mailing dos participantes do 6o SGESP contendo 
nome, cargo e e-mail 
- inclusão do material institucional da Patrocinadora na pasta dos participantes

(*) para contratos fechados até 30 de abril de 2019



PATROCÍNIO  PLATINA 

EXPOSIÇÃO DA MARCA: 
- inclusão do logotipo da Patrocinadora nos sites do 8.o SGESP e da ASSEFIN 
SP com direcionamento para o seu próprio site. 
 
Logotipo da Patrocinadora: 
- nos folhetos de programação do evento (1000 unidades) 
- nas sacolas do evento (1000 unidades) (*) 
 
RELACIONAMENTO: 
- disponibilidade de sala para reuniões e ações de marketing individual, sujeita a 
agendamento e disponibilidade (fora da área de circulação de estandes) 
- disponibilidade para expor 1 banner no formato máximo de 1 x 1,5 m de alta no 
espaço do evento. 
- inclusão do material institucional da patrocinadora na pasta dos participantes 
- exposição de vídeo de até 60’’ a ser apresentado nos intervalos das palestras 
 
(*) para contratos fechados até 30 de abril de 2019



 PATROCÍNIOS  INSTITUCIONA IS  
Devido à alta demanda identificada nos anos anteriores, 
neste ano a organização do Seminário SGESP criou esta 
nova modalidade de patrocínio. 
Trata-se de uma categoria que dá o direito ao patrocinador 
de incluir uma palestra de teor técnico de até 20' (*) no 
auditório principal do Seminário ou de promover um curso 
de até 90' (*) (também de conteúdo técnico). 
Neste caso a programação escolhida incrementará o 
conteúdo geral do seminário.

(*) As palestras não poderão ser promocionais de produtos e terão que ser autorizadas pelo Comitê de Conteúdo com 60 dias de antecedência 
antes da realização do Seminário.



PATROCÍNIO  ESMERALDA 

- Palestra de até 20’ minutos no Teatro Estácio (auditório principal) ou Curso de 
até 90’’ em sala de aula, a definir local dentro da Estácio (*) no dia 24 ou 25 de 
julho, no período da tarde entre 14h e 18h. 
 
 Relacionamento: 
- espaço exclusivo para relacionamento com disponibilidade de 1 mesa e 3 
cadeiras, localizada dentro de área de circulação do evento. Podendo a empresa 
expor um banner no formato máximo de 1x 1,5 m de altura  
- inclusão do logotipo da patrocinadora nos sites do 8.o SGESP e da ASSEFIN SP 
com direcionamento para o seu próprio site, de 25 de maio a 25 de agosto. 
- inclusão do material institucional da patrocinadora na sacola dos participantes 
- exposição de vídeo de até 60’’ a ser apresentado nos intervalos das palestras 
 
  Logotipo do apoiador: 
- nos folhetos de programação do evento (1000 unidades) 
- nas sacolas do evento (1000 unidades) (**) 
- nos certificados dos participantes 
- nos crachás de todos participantes 
- nos protetores de cabeça das poltronas do salão principal (100 unidades) 
 

(*).conteúdo será pré-avaliado pelo Comitê de Conteúdo. (**) para contratos firmados até 30 de abril de 2019



PATROCÍNIO  RUBI  

- Palestra de até 20’ minutos no Teatro Estácio (auditório principal) ou Curso de 
até 90’’ em sala de aula, a definir local dentro da Estácio (*) no dia 24 ou 25 de 
julho, no período da tarde entre 14h e 18h. 
 
Relacionamento: 
- espaço exclusivo para relacionamento, dentro de área de circulação do evento, 
com disponibilidade de 1 mesa e 3 cadeiras, podendo a empresa expor um banner 
no formato máximo de 1x 1,5 m de altura. 
- inclusão do logotipo da patrocinadora nos sites do 8.o SGESP e da ASSEFIN 
SP  com direcionamento para o seu próprio site, de 25 de maio a 25 de agosto. 
 
 Logotipo do apoiador: 
 - Inclusão do logotipo nos folhetos de programação do evento (1000 unidades) 
 

(*).conteúdo será pré-avaliado pelo Comitê de Conteúdo. 



CONDIÇÕES  ESPECIAIS  DE  
NEGOCIAÇÃO
10% de desconto em todos as cotas de patrocínio para contratos 
fechados impreterivelmente até dia 8 de março de 2019. 
 
Condições de parcelamento: até 4x sem juros com vencimentos em: 
- 30/3/2019 
- 30/4/2019 
- 30/5/2019 
- 30/6/2019 
 
Escolha de localização de estandes: os locais serão determinados 
pela ordem cronológica de fechamento de contratos, sendo assim, o 
patrocinador que oficializar seu interesse antes dos demais terá 
prioridade na determinação do local.



SITES   
Seminário: 
http://www.sgesp.pmrp.com.br 
 
Fórum Sefin-SP: 
http://www.forumsefinsp.com.br

CONTATO/
ORGANIZAÇÃO  
Francisco Sergio Nalini 
Secretário-executivo Fórum Sefin-SP 
forumsefinsp@gmail.com 
Tel.: (16) 3623-4787 /(16) 99991-4000
(Whatsapp) 
 
 
Marketing/ Ações Comerciais: 
FMA Marketing – Fernanda Meda 
fernanda@fmamarketing.com 
Tel.: (16) 99308-7101 (Whatsapp)

PARCERIA
 
 
- Secretaria Municipal da Fazenda |
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
 
- Fórum de Secretários Municipais de
Finanças e Fazenda do Estado de SP


