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Curso Aperfeiçoamento em Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público - (Aspectos gerais das mudanças com ênfase nos 
aspectos patrimoniais e aspectos gerais do plano de contas como 
instrumento gerencial). 

 
Brasília, 15 a 17 de Agosto de 2018. 

Recife, 19 a 21 de Setembro de 2018. 
Brasília, 17 a 19 de Outubro de 2018. 

 
OBJETIVO GERAL 

Habilitar os treinandos a compreenderem a estrutura e finalidade dos demonstrativos 
contábeis aplicados à União, Estados e Municípios, no contexto da nova Contabilidade 
Pública, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público editado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar conceitos e características da Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 
Diferenciar as abordagens orçamentária e patrimonial da receita e da despesa públicas; 
Caracterizar os subsistemas de informação e de contas; Identificar a estrutura de contas 
do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Compreender a estrutura e finalidade dos 
balanços aplicados ao Setor Público. 
 

PÚBLICO ALVO 

Destina-se a profissionais que atuam nas áreas de contabilidade, controle interno e 

externo, jurídica, administração orçamentária e financeira do setor público e a 

profissionais do setor privado que prestem assessoria ou consultoria a órgãos públicos, 

bem como diretores, gerentes e outros executivos de órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais. 

ABORDAGEM 
 

Este curso emprega a abordagem constante das disposições do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de 

Orçamento Federal, destacando a estrutura dos demonstrativos contábeis aplicados ao 

setor público.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- teoria geral; 
- objetivo, campo de aplicação e regimes contábeis; 
- receita e despesa por competência; 
- reconhecimento de passiva competência; 
- a importância de custos no setor público. 
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- plano de contas do setor público: conceito, objetivo geral e específico;  estrutura 
de contas;  níveis de desdobramento;  emprego do conceito "em liquidação"  
e  controle das disponibilidades financeiras. 
  
DO FACILITADOR 
   
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 

DO INVESTIMENTO  
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL compromete-se a organizar e executar as 
atividades relativas aos serviços descritos nesta proposta: 

 
Investimento: R$ 2.490,00(Dois mil, quatrocentos e noventa reais) por 
participante.  
Incluso: Material didático completo, coffee-break, pastas de couro e 
Certificado de Participação. 
 

DATA /CARGA HORÁRIA/LOCAL  
 

Brasília, 15 a 17 de Agosto de 2018. 
Recife, 19 a 21 de Setembro de 2018. 
Brasília, 17 a 19 de Outubro de 2018. 
Horário: 08hs as 18hs 
Carga Horária: 24 h 
Local: Parlamundi LBV – SGAS I – Asa Sul, Brasília – DF, 70390-150 
 

DADOS DA EMPRESA 
 
NOME: ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 BLOCO A SALA 114 
Asa Norte - Brasília-DF 
Telefones: (61)3032-6538/ (fax)3032-6507/61 9277-3453 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
I.E: 07.544.631/001-00 
Dados Bancários 
Banco de Brasília   Agência: 059    Conta Corrente: 020359-2 
e-mail: onixcapacitacao@gmail.com 
Site: www.onixcapacitacao.com.br 
 
OBSERVAÇÕES:  
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) 
dias antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a 
inscrição dos servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os 
Cancelamentos deverão ser informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas 
as informações complementares deverão ser feitas por escrito.  
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A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou 
comprovante de pagamento. 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453. 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, 
adequando seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua 
Organização, com excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 
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