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Série Contábil – Contabilidade 

Pública para Não Contadores. 

 

OBJETIVO 

O mundo contábil tem sido impactado no processo de convergência para as 

normas internacionais de contabilidade, e o setor governamental não fico fora 

deste processo. A contabilidade pública também está em convergência para a 

contabilidade comercial de forma que possa oferecer um maior grau de 

transparência em seus demonstrativos financeiros. 

Este curso tem como objetivo básico, desenvolver com os participantes os 

conhecimentos necessários para as seguintes competências: 

▪ Abordar os aspectos de interpretação de cunho legalista sobre as normas 

de orçamento, contabilização, controle e prestação de contas do setor 

público. 

▪ Assinalar a importância crescente que a Contabilidade Pública e 

Governamental assume no setor econômico. 

▪ Enfatizar a Contabilidade Pública e Governamental como instrumento que 

visa à prestação de serviços, exigindo que os profissionais renovem seus 

métodos de trabalho para tornar o processo de tomada de decisões mais 

eficaz.   

 

A QUEM SE DESTINA 

Este curso se destina a especialista em controles internos, auditores internos e 

externos, profissionais de compliance, gestores de riscos, e qualquer outro 

profissional que queira se atualizar no assunto.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Plano de Contas 

o Conceito 

o Estrutura e critérios de classificação das contas. 

o Sistemas de contas 

 

• Escrituração na Administração Pública 

o Registros contábeis das operações 

o Lançamentos usuais da contabilidade pública 
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o Prática de escrituração analítica 

 

• Orçamento Público 

o Origem e conceito 

o Orçamento-programa: conceitos básicos e legislação pertinente. 

o Princípios orçamentários 

o Técnicas de elaboração orçamentária. 

o Plano plurianual de investimentos (PPA) 

o Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei orçamentária anual (LOA) 

o Movimentação de créditos e mecanismos retificadores de orçamento 

 

• Receitas e Despesas públicas 

o Conceitos 

o Classificação 

o Estágios e legislação 

o Suprimento de fundos, Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores 

 

• Demonstrações Contábeis 

o Balanço Orçamentário 

o Balanço Financeiro 

o Balanço Patrimonial 

o Demonstração das variações patrimoniais 

• Conclusão 

 

METODOLOGIA 

Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, através de uma metodologia 

que privilegia o conceito ao intercâmbio de experiências práticas. O objetivo 

principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de 

controle, auditoria, riscos e compliance. Aplicamos a andragogia, que é o ensino 

para adultos, facilitando através de vivências e reflexões um aprendizado mais 

objetivo.  

Instrutor: Rubens Pardini, MSC 

Profissional com mais de 35 anos de experiência, formado em Ciências Contábeis 

e administração pela FACESP, com mestrado em Ciências Contábeis e Finanças 

pela Pontifícia Universidade Católica. Construiu sua experiência em empresas 

como Procomp, Price Waterhouse e Hotéis Maksoud. Atualmente é consultor da 
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Crossover Consulting & Auditing, professor na UNIP e professor tutor para cursos 

de EAD da Fundação Getúlio Vargas 

Carga Horária, Agenda e Investimento 

Carga Horária: 24 horas 

Agenda: Consulte página web ou e-mail treinamento@crossoverbrazil.com  

Investimento: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) 

Escreva para treinamento@crossoverbrazil.com e conheça nossa política de 

descontos para pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para 

os  convênios em âmbito nacional - AMCHAM BRASIL, Editora RONCARATI e 

portal LegisCompliance, UNAMEC, entre outros. 

 

Formas de Pagamento: 

• Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú); 

• Nota de Empenho (setor público); 

• Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o 

link por e-mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição 

sem desconto, em até 3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide 

juros conforme política do cartão de crédito. 

Incluso: material didático, coffee-break e certificado de participação (necessário 

75% de presença no curso). 

Informações Importantes 

 

• Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & 

Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo exigido. 

No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de 

inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento. 

• O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a 

inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são 

limitadas. 

• No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos 

ficarão como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 

6 (seis) meses a contar da data do evento original. 

mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
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• Este programa poderá ser desenvolvido “in company” 

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail 

treinamento@crossoverbrazil.com ou contato nos telefone (11) 2599-8360. 

Janeiro/2019 
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