
 

 

 

Curso Oficina de Contabilidade Aplicada ao Setor Público  
 

Recife, 20 e 21 de setembro de 2021. 
 

JUSTIFICATIVA 

O curso justifica-se, do ponto de vista teórico pela necessidade de atualização dos 
conhecimentos concernentes à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em função das 
recentes alterações das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
NBC TSP, com fulcro na convergência destas às normas internacionais de contabilidade 
para o setor público (IPSAS). Do ponto de vista prático, pela necessidade de preparação 
dos diversos entes da federação para a efetiva elaboração das demonstrações contábeis de 
acordo com as novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP. 

 
OBJETIVO GERAL 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Campo de Aplicação; conceitos, sistema 
contábil e seus subsistemas; escrituração da receita e despesa públicas e demais atos e 
fatos do setor público; Elaboração e interpretação das demonstrações contábeis do setor 
público; A Contabilidade de acordo com as novas normas de contabilidade aplicada ao 
setor público. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar ao aluno o contato com conhecimentos atualizados sobre a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público nos seus aspectos mais relevantes, de modo a prepará-los para a 
gestão pública com obediência às legislações vigentes e aos Princípios de Contabilidade, 
principalmente no que se refere às novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública.  

1 – Preparar o aluno para compreender o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao 
Setor Público; 

2 – Entender os conceitos e formas de escrituração dos atos e fatos contábeis do setor 
público, estabelecendo um comparativo entre a contabilização antes e após as novas 
normas;  

3 – Demonstrar a prática de escrituração na Contabilidade aplicada ao Setor Público; 

4 – Propiciar ao aluno um entendimento básico sobre a elaboração e interpretação das 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. 

PÚBLICO ALVO 

Servidores públicos e privados, estaduais e municipais que atuem nas áreas de 

contabilidade, orçamento, finanças, material, patrimônio, licitação, pessoal e áreas 

correlatas; servidores do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Defensoria 

Pública e dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado de Pernambuco.  



 

METODOLOGIA 

• Aula expositiva com uso de Projetor de Multimídia; 
• Debates em sala de aula; 
• Exercícios de Fixação; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 – Aspectos Constitucionais e Normativos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 
CASP. 
1.1Aspectos Constitucionais e legais (CF/88, Lei 4.320/64 e LRF) 
1.2Aspectos Normativos (IPSAS e as NBC TSP) 
1.3Aspectos Práticos (MCASP e IPC) 
2 – Aspectos Conceituais e implicações contábeis da CASP. 
2.1Receita Orçamentaria 
2.2Despesa Orçamentária 
2.3Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários 
2.4Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores 
2.5O Patrimônio Público e seus efeitos contábeis 
3 – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP: aspectos introdutórios e 
operacionais. 
4 – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP: aspectos práticos. 
5 – A CASP na prática: modelo oficina (facilitador e alunos fazendo juntos) 
 
FACILITADOR 

EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 
LOCAL E DATA 
 
Recife-PE, 20 e 21 de setembro de 2021 
Carga Horária: 16hs 

Horário: 08h30min às 18h  
Investimento: R$ 2.195,00 (Dois mil cento e noventa e cinco reais). 
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 três (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 cinco (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 reserva-se o direito em postergar ou cancelar o 
evento se ocorrer insuficiência de participantes, bem como promover substituição do 
Professor, em caso fortuito ou força maior. 
 



 

Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507/99277-3453. 
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. 
 
 

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

