
ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, fax: (61) 30326507; telefone: (61) 30326538; 
endereço: SHC/NORTE CL QUADRA 105 BLOCO A SALA 114, ASA NORTE – BRASÍLIA-DF; CEP 
70.734.510; e-mail: onixcapacitacao@gmail.com sítio: http://onixcapacitacao.com.br/ 
 

Curso – Entendendo a Apuração do Superávit e Conciliação 
Bancária com Foco no SIGGO – Sistema de Gestão Governamental 

do Governo do Distrito Federal – Teoria e Prática. 
 

Brasília, 27 a 29 de agosto  de 2018.  
 
OBJETIVO 

Desenvolver juntos com os participantes os conhecimentos teóricos e práticos com relação 

a apuração do Superávit Financeiro  e conciliação bancária  de recursos próprios, fontes 

vinculadas  no SIGGO. No decorrer  do curso os alunos farão  exercício prático. . 

PÚBLICO ALVO 

Servidores e Colaboradores envolvidos nas áreas  de  orçamento, finanças, contabilidade, 
materiais, patrimônio e controle interno e demais interessados no tema.  
 
 METODOLOGIA 
Atividade de aprendizagem baseada em aplicação de estudos de casos dos temas 
discutidos em sala, além da geração do demonstrativo de apuração de superávit e 
conciliação bancaria.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. LEI 4.320/64  
Abertura de Credito Adicional  
 Fontes de financiamento para  abertura do Crédito Adicional  
2. LEI COMPLEMENTAR nº  925/2017  
Objetivo  
Fontes elegíveis para abertura de superávit financeiro  
Impactos na gestão  
3. DECRETO 32.598/2010 
4.SIGGO – Sistema de Gestão Governamental – Módulo Convênio   
Atualiza aditivo de transferência  
Atualiza etapa de transferência  
Atualiza transferência  
Atualiza valores do acompanhamento de transferência  
Movimento de transferência  
Exercícios práticos  
 
5. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO SIGGO 
Conceito de débitos e créditos, razão contábil, conta contábil, conta corrente, saldo 
invertido. (conta única – 11110200, recursos vinculados – 11112201 – CDB 111112202- 
POUPANÇA ; 111112203 FUNDO CURTO PRAZO – RECURSOS BLOQUEADOS – CONVENIOS 
- 111112303 – 721190300 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E 827120101 – VALORES 
PAGOS; 
Apresentação de modelo de formulário de conferência, documentos essenciais para 
elaboração e formas de conferência.  
Oficina de elaboração conciliação, cálculo de diferenças, conferências e produção de 
justificativas.  
Regularizações contábeis  
6. ELABORARAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT FINANCEIRO  
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- Apuração do Superávit financeiro   
- Elaboração da nota de credito adicional – NA (recurso vinculado e contrapartida )  
- Ratificação do superávit financeiro de acordo o artigo 24 do  Decreto 32.598/2010 
Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal  
 
INSTRUTOR: 
 
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$ 1.490,00(Um 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-DF, 27 a 29 de Agosto de 2018. 
Horário: 18:30 h às 22:30 h 
Carga Horária: 12 h/a 
Local: Parlamundi LBV – SGAS I – Asa Sul, Brasília – DF, 70390-150 
 
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.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
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. 
A Onix Capacitação Profissional confirmará os eventos com até cinco dias de 
antecedência, aguarde este prazo para tomar as providências necessárias para o seu 
comparecimento.  Caso contrário, não nos responsabilizaremos por qualquer dano que 
possa a vir a acontecer durante a antecedência do curso como compra de passagens, 
hospedagens, etc.  
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /99877-3453 
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. 
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