
 

Curso Oficina de Procedimentos Contábeis Patrimoniais com 
Ênfase no MCASP 8ª ed. e novas NBC TSP  

 
Teresina-PI, 24 e 25 de Outubro de 2019.  

 

  
OBJETIVO GERAL 

 
O processo de convergência da contabilidade aplicada ao setor público brasileira aos 
padrões internacionais, tendo por base as International Public Sector Accounting Standards 
– IPSAS, busca o resgate do patrimônio como objeto real da vertente governamental da 
Ciência Contábil e acarreta um forte impacto nas rotinas operacionais dos setores que 
promovem o registro dos fatos ocorridos nos órgãos e entidades do primeiro setor, haja 
vista a cultura orçamentária proveniente de interpretações restritivas do arcabouço 
normativo vigente no país, em especial a Lei Federal 4.320/64. Com isso, é imperioso 
construir conhecimento acerca das regras que norteiam os procedimentos contábeis 
patrimoniais e o regime de competência. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar aos participantes o conteúdo essencial ao entendimento do correto tratamento 
contábil do patrimônio público, com base nas disposições da Parte II do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª edição e nas normas de contabilidade 
(NBC TSP) editadas pelo CFC, decorrentes do processo de convergência às IPSAS. 

 

Ao final da capacitação, almeja-se que os alunos sejam capazes de: 

1 - Compreender a aplicação do regime de competência para escrituração dos fatos 
patrimoniais bem como os impactos decorrentes da sua adoção nas demonstrações 
contábeis;  

2 - Identificar as contas contábeis apropriadas ao registro dos principais fenômenos 
patrimoniais, sobretudo aqueles descritos no Plano de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais (PIPCP) aprovado pela STN;  

3 – Segregar demonstrações contábeis de fluxos e de estoques e os impactos dos novos 
procedimentos contábeis nos relatórios patrimoniais; 

4 - Descrever os benefícios advindos da adoção do regime de competência na 
contabilidade aplicada ao setor público notadamente quanto à visão de futuro alicerçada 
nos relatórios contábeis. 

 

PÚBLICO ALVO 

Específico e customizado para os servidores públicos dos Estados que atuem  

nas áreas de Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado, Orçamento e Finanças e áreas  

correlatas.  

METODOLOGIA O Curso será contextualizado por meio de material didático e 

desenvolvido na forma de exposições e debates, demonstrações em aulas práticas e 

detalhadas, comentários, estudos de casos e resolução de exercícios. 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Síntese do processo de convergência da CASP às IPSAS: motivação e 
benefícios; 

2. Estrutura Conceitual da CASP: objeto, alcance, características qualitativas da 
informação contábil, restrições, elementos das demonstrações (ativo, passivo, 
receita, despesa, contribuição e distribuição aos proprietários), 
reconhecimento e mensuração; 

3. Novas NBC TSP editadas pelo CFC: principais aspectos e inovações.  
4. O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP); 
5. Tratamento contábil de acordo com o MCASP 8ª ed (conceitos, aspectos 

principais e contabilização): 
 das receitas de transações com e sem contraprestação; 
 dos estoques; 
 do ativo imobilizado (bens móveis e imóveis); 
 dos intangíveis; 
 dos investimentos; 
 das obrigações a pagar; 
 dos empréstimos; 
 das provisões.  

6. Demonstrações contábeis patrimoniais e notas explicativas obrigatórias; 
7. Regras de integridade com foco nos aspectos patrimoniais.  
8. Procedimentos Contábeis Específicos – PCE 

•  Fundeb                
•  Precatórios  
•   Concessões  
•  Operações de Crédito 
•  Dívida Ativa  
•  Consórcios Públicos 

9. Procedimentos Contabéis Orçamentários -PCO 
Orçamento Público: 
 Conceito; 
 Evolução do orçamento; 
 Princípios Orçamentários; 
 Como é feito o Orçamento; 
 Das emendas aos Projetos de PPA, LDO e LOA; 
 Como fica os novos prazos destas Leis; 

Receita Pública: 
 Conceito; 
 Classificação da Receita; 
 Classificação por Categoria Econômica; 
 A classificação por Fontes de Recursos; 
 Estágios da Receita; 

Despesa Pública: 
 Conceito; 
 Classificação da Despesa; 
 Classificação Institucional; 
 Classificação Funcional Programática; 
 Classificação por Categoria Econômica; 
 Codificação da Despesa quanto à sua natureza; 
 

 



 

DOS FACILITADORES 
 
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 
LOCAL E DATA: 
 
Teresina, 24 e 25 de Outubro de 2019. 
Local: Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Mal. Castelo Branco, 555 - Frei Serafim, 
Teresina - PI 
Carga Horária: 16 h 
Horário: 08h30min às 18 h 
Incluso: Material de Apoio, Apostila, Coffee Break e Certificado de participação. 
 
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. 
 
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. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

