
 

Principais Impactos da Atualização das Normas de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

 
Teresina, 10 a 12 de novembro de 2021 

 
 
OBJETIVO GERAL 

Capacitação com foco nas principais alterações nas normas e legislações aplicadas à 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a gestão fiscal dos Estados, com impactos nos 

exercícios de 2022 e 2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Conhecer as alterações na legislação e normas contábeis e fiscais; 

●  Compreender os impactos na gestão fiscal e contábil dos Estados; 

● Avaliar as demandas de alterações nos sistemas corporativos e suas respectivas 

parametrizações; 

PÚBLICO ALVO 

Específico e customizado para os servidores públicos do Estado do Piauí que atuem nas 

áreas de Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado, Orçamento e Finanças e áreas correlatas. 

METODOLOGIA 

O Curso deve ser contextualizado por meio de material didático desenvolvido na forma de 

exposições e debates, demonstrações em aulas práticas e detalhadas, comentários, estudos 

de casos e resolução de exercícios. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Novo Padrão de Fontes para a Federação: 
 
● Novo Padrão de Fontes para a Federação (Portaria Conjunta STN nº 20, de 
24/02/2021 e Portaria STN nº 710/2021 e 925/2021);  
● Alterações no MCASP; 
● Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO; 
● Desafios e prazos para a implantação do novo padrão de fontes. 
 
Alterações no Ementário da Receita Orçamentária e no PCASP para exercício 
de 2022: 
● Alterações apresentadas pela Portaria conjunta SOF/STN n° 650/2019; 
● Alterações no Plano de Contas Aplicado no Setor Público – PCASP (Portaria 
STN nº 975/2021); 
● Impactos nos relatórios contábeis e fiscais. 
 
Padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle: 



 

● Disposições do Decreto nº 10.540/2020; 
● Desafios para implantação do padrão mínimo de qualidade dos SIAFICs. 
 
Principais alterações fiscais para os exercícios de 2022 e 2023: 
 
● Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal – Lei Complementar nº 178/2021; 
● Principais alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais 12ª Edição – 
válido para o exercício de 2022; 
● Alterações na Capacidade de Pagamento – CAPAG. 
 
DO FACILITADOR 
 
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 

LOCAL E DATA: 
 
Teresina, 10 a 12 de novembro de 2021 
Carga Horária: 20h 
Horário: 08h30min às 18h  
Investimento: R$ 2.890,00 (Dois mil oitocentos e noventa reais). 
Incluso: Material didático, Apostila, coffee break, almoço e Certificado de 
participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
O Empenho deverá ser enviado para o email onixcapacitacao@gmail.com 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/

