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Telefone: 15 32669327
Convite

SISTEMAS EFD-REINF E-SOCIAL, DCTFWEB E DARF COM CÓDIGO DE BARRAS APLICADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Por solicitação da Coordenação de Contabilidade - CONT/CGFIN/DIPLAN, o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade - ACADEBio comunica
sobre a realização do curso Sistemas EFD-Reinf e-Social, DCTFWeb e DARF com código de barras aplicados para a Administração Pública, que será
realizado na modalidade a distância, na Plataforma Teams, no período de 04 a 05 de agosto, com carga horária total de 16 horas. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O curso pretende capacitar servidores do ICMBio no uso dos Sistemas EFD-Reinf e-Social, DCTFWeb e DARF com código de barras aplicados para a
Administração Pública, com orientações normativas e práticas sobre a utilização destes sistemas para gerar informações tributárias e contributivas, com
enfoque nas rotinas e alterações no SIAFIWEB. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Em decorrência das mudanças ocorridas na legislação tributária, que instituiu obrigatoriedade dos órgãos da administração pública novo procedimento de
escrituração das obrigações de retenções previdenciárias e da obrigatoriedade de implantação dos sistemas o que requer uma mudança radical nos
procedimentos e nos fluxos processuais atualmente existentes no Instituto, portanto pessoal devidamente treinado. 



 

3. OBJETIVOS 

O curso visa capacitar os profissionais do setor público nos aspectos normativos, conceituais e práticos sobre o EFD-Reinf, a DCTFWeb, o SPED e e-
Scocial com enfoque nas rotinas e alterações no SIAFIWEB. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

O curso é destinado a servidores do quadro efetivo do ICMBio, colaboradores e parceiros que integram as equipes de Contadores e Administradores da
CGFIN, CGGP, CGATI e demais Gerências Regionais no ICMBio. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aspectos normativos e conceituais sobre E-Social, EFD-Reinf e da DCTFWeb 

Da EFD-REINF Escrituração Fiscal Digital das Retenções Contribuições 

Previdenciárias 

III-) DCTFWeb, E-Social, Serviços Prestados Pessoa Física - Autônomo e DARF 

NUMERADO. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. Modo de Execução: presencial transmitido via Zoom 

6.2. Local de execução: Zoom / Sede 

6.3. Carga Horária: 16 horas 

6.4. Período de realização: 04 a 05 de agosto 

6.5. Período de confirmação da participação:  até 02/08/2022 



6.6. Divulgação da lista de participantes: 03/08/2022 

6.7. Número de vagas: 26 vagas indicadas, sendo 20 para servidores do ICMBio e 6 para colaboradores e parceiros. 

 

7. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Para confirmar a participação no curso os indicados deverão preencher, até o dia 02/08/2022, o formulário disponível neste link. 

7.2. O indicado deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:   

7.3. Sua chefia imediata está ciente e de acordo com a realização das atividades à distância, preferencialmente, durante o horário de expediente;   

7.4. Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do curso; e  

7.5. Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso (computador, notebook, smartphone, tablet ou similares com
acesso à internet, câmera, microfone e softwares de edição de texto).  

 

8. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Serão considerados inaptos para participação os indicados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo: 

8.1. NÃO ter confirmado a participação de acordo com os prazos e orientações contidas no presente Convite;   

8.2. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que sua chefia imediata NÃO está ciente e de acordo com a participação nas atividades
do curso, preferencialmente, durante o horário de expediente; 

8.3. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que ESTARÁ afastado por férias, licença prêmio, ou outros impedimentos legais durante
o período do curso; e/ou 

8.4. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades
do curso. 

 

9. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE PARTICIPANTES 

A lista de participantes será fechada pela coordenação técnica do curso e divulgada no presente processo no dia 03/08/2022. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YCo-n2jST45Hs4BOFKk1ZgpUMTVTRDBYRVRRUzRMTEU1MU9ZNjA4MEY4US4u


 

10. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e CERTIFICAÇÃO NO CURSO. 

10.1.  A avaliação do educando será realizada pelo registro do instrutor acerca da participação nos debates durante o curso.  

10.2. Será considerado aprovado o educando que nota e presença mínimas de 75% nas aulas remotas monitoradas diariamente pela lista de participantes.  

10.3. O certificado será emitido automaticamente pelo AVA, após cumpridos os critérios anteriores, bem como respondida e enviada a avaliação de
reação.  

 

11. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 75, 76 e 92 da Portaria nº 71, de 28/01/20).   

11.1. O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá participar de ações de desenvolvimento.    

11.2. Na Impossibilidade de participar da ação de desenvolvimento, o servidor deve formalizar justificativa à CGGP, por meio do SEI, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis para o início da ação. Caso não haja esta comunicação o servidor ficará sujeito ao ressarcimento das despesas efetuadas
pelo ICMBio.    

11.3. O servidor ficará impedido de participar de ações de desenvolvimento pelo período de 6 meses em caso de desistência injustificada após o início da
ação, em caso de reprovação ou da não obtenção do aproveitamento mínimo requerido para a ação.  

 

12. CONTATO 

ACADEBio: Débora Rocha – email: debora.rocha.teceirizada@icmbio.gov.br 

Coordenação do Curso: Willian Masson – email: willian.masson@icmbio.gov.br 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Nascimento Soares, Chefe de Serviço, em 29/07/2022, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 11695858 e o código CRC
CF390220.




