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Brasília-DF, 26 a 30/04/2021
Horário do evento: 08h às 12h

Ficha de Inscrição

Após o preenchimento da ficha enviar para o email: secretaria@abop.org.br

I - PÚBLICO-ALVO

Destina-se a atender, preferencialmente, a especialistas e técnicos envolvidos nas ações de
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial que utilizem o
SIAFI, aplicando-se ainda aos gestores que executam, consultam e analisam o orçamento da
União. Curso fundamental para o gestor público federal que trabalha no setor de contabilidade
ou controle interno e externo e que se relaciona direta ou indiretamente com a contabilidade
por meio do SIAFI.

II - OBJETIVOS

Promover aos participantes do curso entendimento avançado sobre as diversas rotinas e
procedimentos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal, para
que sejam efetuadas as devidas regularizações e ajustes nos saldos contábeis e nos
documentos do SIAFI. No curso serão utilizados casos práticos aplicados diretamente no
SIAFI, apresentando a solução para as equações de contas irregulares e inconsistentes.
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III - JUSTIFICATICA

Aulas teórico-práticas para elucidar o funcionamento dos documentos hábeis, os principais
problemas e as formas de regularizações.

IV - METODOLOGIA

Ao longo do curso serão apresentados aspectos teóricos e práticos dos temas relacionados.
Assim, haverá aulas expositivas, com apresentação de slides baseados na apostila; e aulas
práticas, com acesso direto no NOVO SIAFI Operacional, acompanhadas de exercícios e
análise de casos práticos.

V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Regularizações de inconsistências derivadas de cancelamento de OB;
2.Devolução de Financeiro para estorno de Despesa ;
3.Reclassificação de Despesa;
4.Regularizações de Suprimento de Fundos(principais caso e principais contas contábeis);
5.Regularizações de Folha de Pagamentos;
6.Regularizações relacionadas à Movimentação e Bloqueio de Crédito;
7.Regularizações de Programação Financeira;
8.Regularizações de Valores Recebidos por GRU;
9.Regularizações de Restos a Pagar;
10.Transação ALTDOC;
11.Eventos para regularizar conta-corrente contábil;e
12.Regularizações de outras Inconsistências do CONDESAUD, BALANCETE com apoio da
CONAUD,.

VI – CARGA HORÁRIA E PERÍODO

O curso será realizado no período de 26 a 30/04/2021, nos horários de 08h às 12h,
totalizando 20(vinte) horas/aula. Na oportunidade, cada participante receberá apostilas e

2/4

VI Curso sobre as Principais Regularizações Contábeis
Escrito por User
Seg, 09 de Janeiro de 2017 14:48 - Última atualização Qui, 07 de Janeiro de 2021 15:49

demais materiais necessários à participação no evento.

VII - LOCAL E INFORMAÇÕES

O evento será ministrado no Auditório da ABOP - SCS, Qd. 02, Edifício Palácio do Comércio,
conjunto 801 a 806 - CEP: 70.318-900, Brasília-DF. Para maiores informações utilize os
telefones: (61) 3224-2613 , (61) 3224-2159 e Fax: (61) 3225-1993, na Internet acesse o
endereço www.abop.rg.br.

VIII – INSCRIÇÕES/CUSTO

Deverão ser feitas diretamente na secretaria da entidade, pelo e-mail secretaria@abop.org.br
ou fax (61) 3225-1993, mediante o preenchimento da ficha anexa, enquanto houver vagas. O
investimento na inscrição é de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) por participante
.

Para cada 05(cinco) inscrições do mesmo órgão efetivadas neste evento, a Abop está
oferecendo 01(uma) bolsa integral adicional.

A ABOP só considerará efetivada a inscrição após a apresentação da cópia do depósito da
referida importância no Banco 341– ITAU– Agência 8635, Conta Corrente nº 24.938-9 ou da
Nota de Empenho correspondente, em nome da entidade O CNPJ 00.398.099/0001-21 e
CF/DF 07.343.300/001-00.

A ABOP poderá postergar o início do evento ou cancelar em até 48h antes do início do evento,
caso o número de participantes não seja suficiente para atender a programação.

IX – REQUISITOS
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Ter curso superior ou exercício profissional na área de auditoria, planejamento, orçamento e
finanças públicas em geral ou em áreas correlatas

________________

A ABOP - Associação Brasileira de Orçamento Público é uma entidade privada sem fins
lucrativos voltada fundamentalmente para o ensino, pesquisa e divulgação das técnicas
orçamentárias e de gestão pública, com dezenas de anos de experiência no desenvolvimento
institucional de órgãos e entidades públicos. Seus cursos abertos, sob o magistério de
renomados especialistas, são contratados preferencialmente por inexigibilidade de licitação
com fundamento no art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, conforme Orientação Normativa/AGU
nº 18, de 01/04/2009 (DOU de 07/04/2009, Seção 1, pág. 14), combinada com a Decisão/TCU
nº 439/98 (DOU de 31/07/98); podendo-se contratá-la, alternativamente, por dispensa de
licitação da forma do art. 24, inc. XIII da Lei nº 8.666/1993.
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