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  ASPECTOS GERAIS 

 

O CONTROLE INTERNO, é obrigatório para as Administrações Públicas e, também necessária 

para as Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, visando o acompanhamento e fiscalização 

da Gestão, além de aumentar a confiabilidade das contas públicas e privadas, bem como,  

reduzir falhas nos processos da Administração. 

Já no acompanhamento das Prestações de Contas, as responsabilidades são mais amplas, 

pois envolve todos os procedimentos de uma auditoria interna, antes do envio dos Relatórios 

e demais documentos das contas aos Órgãos de Fiscalização. É preciso praticar as 

prestações de contas parciais (mesmo que não obrigatórias, mas necessárias à apuração 

de eventuais irregularidades praticadas durante a execução dos convênios e prevenir a 

repetição de erros). A amplitude de conhecimentos do analista do “prestador de contas” 

não se limita a nomeação de confiança, mas sim ao conhecimento da prática da 

contabilidade pública, orçamento público, normas tributárias e fiscais, identificação 

adequada dos documentos comprobatórios dos gastos, lançamento das devoluções de 

despesas com encargos financeiros aos gestores, além de outros modelos e controles 

disponibilizados durante o curso.  

 PÚBLICO-ALVO: 

 
Controladores Públicos e Privados, Auditores, Contabilistas, Tesoureiros, Gestores Públicos, 

membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Consultores; Assessores, Assistentes; 

Gestores Privados de ONGs/OSCIPS (Associações, Fundações, Sindicatos, Clubes, Institutos, 

Federações, Cooperativas, entre outras); Dirigentes; Gerentes; Conselheiros Fiscais; 

Profissionais Liberais, Estudantes Estagiários; Voluntários, dentre outros interessados no 

aperfeiçoamento profissional do mercado de controladoria. 

 INSCRIÇÕES  até  14/10/2019 

http://www.gr1treinamento.com.br/
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 PROGRAMA  

 

Fase 01 – Introdução ao Sistema de Controle Interno – 1º. Dia – Período da manhã 

 O que é Controle Interno  

 Porque é obrigatório 

 Para que serve 

 A quem é subordinado 

 Quais as funções  

 Por quem é avaliado 

 Qual a aplicação no mercado de trabalho,  público e privado 

 Qual o perfil profissional mais adequado 

 Porque deve ser mantido  

 Como deve funcionar a sua organização e estrutura básica 

 Hierarquia do Controle Interno 

 Regimento Interno e Instruções de Trabalho 

 Estrutura básica de funcionamento 

 Quais as normas legais e operacionais aplicáveis 

 Constituição Federal 

 Lei Orgânica do Município 

 Decretos Federais 

 Resoluções do CFC 

 Práticas de Governança 

 Requisitos básicos de qualidade, princípios e responsabilidades 

 Normas e Padrões de Qualidade 

 Princípio de Legalidade 

 Princípio da Finalidade 

 Principio da Razoabilidade 

 Principio da Continuidade 

 Principio do Pode/Dever 

 Principio da Eficiência 

 Principio da Eficácia 

 Principio da Economicidade 

 Responsabilidades dos Gestores e Prepostos 

 

 

Fase 02 - Atividades Operacionais do Controle Interno - 1º. Dia - Período da tarde 

 Acompanhamento dos Atos da Administração Municipal 

 Atos de Domínio e Transparência Pública 

 Princípios da Administração Pública 

 Determinações legais à Gestão Pública 

 Orientações Prévias ao Planejamento Público 

 Avaliação dos Processos Licitatórios 

 Acompanhamento  das Receitas e Despesas Próprias 

 Tipos de Documentos e Relatórios Financeiros/Contábeis 

 Conteúdos básicos dos Relatórios de Gestão 

http://www.gr1treinamento.com.br/
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 Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 Cumprimento da Legislação Fiscal e Tributária 

 Modelos de Orçamentos Aplicáveis 

 Modelos de Balanços Aplicáveis 

 Acompanhamento  dos Convênios e Contratos 

 Tipos de Convênios, Contratos e Acordos 

 Cláusulas básicas de acompanhamento e ajustes 

 Modelos de convênios, repasses e Termos de Cooperação 

 Acompanhamento  das Prestações de Contas 

 Tipos de Prestações de Contas Aplicáveis 

 Conteúdo Básico das Contas  

 Frequencia de Aplicação 

 

Fase 03 – Controles e Auditorias dos Processos – 2º. Dia – Período da Manhã 

 

 Auditoria Operacional dos processos – Controle Interno e Controle Externo 

 Auditoria Orçamentária e Contábil das contas 

 Auditoria Financeira dos Recursos 

 Relatórios do Controle Interno 

 Encaminhamento de Irregularidades auditadas 

 

Fase 04 – Uso de Sistema de Controle Interno – 2º. Dia – Período da Tarde 

 

 Tipos de sistemas e Banco de Dados de Controle Interno 

 Integração de Dados entre Sistemas de Gestão Interno e Externo 

 Análise comparativa de dados 

 Análise de indicadores de desempenho 

 Análise de resultados previstos e realizados 

 Análise de desperdícios e perdas 

 

Fase 05 – Controle interno e Transparência 

 

Todo o conteúdo acima disposto será devidamente atualizado  da data em que houve a  

primeira alteração até a  data da realização do evento. 

 

  REALIZAÇÃO: 

 

GR Treinamento e Eventos de Negócio 

 

 INCLUSOS: 

 

Caderno contendo: Leis e Decretos; espelhos dos slides do curso, com espaço para 

anotações ao lado de cada espelho; certificado de participação  e cofee breaks. 

 

 

 

 

Cada participante deverá usar seu próprio note/netbook. Sendo impossível, 

o aluno poderá formar grupo com outro(s), de preferência pertencentes aos 

quadros da mesma empresa, organização ou entidade pública. 

http://www.gr1treinamento.com.br/
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 LOCAL E DATA: 

 

Data:  16, 17 e 18  de outubro de 2019 

Horário:  8h às 12h e 14h às 18h  

Local:  Hotel Papillon  – www.papillonhotel.com.br  (62) 3608-1500 

 

 

CARGA HORÁRIA: 

 

24h (vinte e quatro horas)  

 

 INSTRUTOR:

IZAIAS DE CARVALHO 

 

 

 

Formado em administração de empresas e 

contabilidade; pós-graduado em Informática em 

Educação; fez especialização em gestão, no 

exterior; possui experiência em projetos federais 

superior a 22 anos; presta assessoria: no 

desenvolvimento de projetos de viabilidade e 

planos de negócios (SICONV), na implantação do 

controle interno, para atendimento das exigências 

da Lei de Responsabilidade Fiscal;  É 

consultor/instrutor da CTIS Tecnologia S.A.  –  

Brasilia-DF; consultor e palestrante em sistemas 

informatizados: SPED – Sistema Público de 

Escrituração Digital, NFe – Nota Fiscal Eletrônica, 

SICONV – Sistema de Convênios, GED – 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ERP – 

Sistema Integrado de Gestão, EAD Sistema de 

Ensino à Distância e sistemas complementares. 

 

 VAGAS 

 

Limitadas 
 

 INVESTIMENTO: 

 

R$ 1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais) 

 

A cada 5 (cinco) inscrições efetuadas no mesmo CNPJ,   a sexta inscrição será gratuita  

Planos de pagamento:  à vista;  nota de empenho;  entrada mais 3  cheques, a serem 

entregues  no início do curso;  3 vezes no cartão, sem juros e sem entrada. 

 

 

http://www.gr1treinamento.com.br/
http://www.papillonhotel.com.br/
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 INSCRIÇÕES ON LINE  

 

Preencher formulário disponível na opção “inscrições” do site www.grpassos.com.br e 

informar depósito pelo e-mail  gr1treinamento@gmail.com Caso se trate de órgão público, 

adotar os devidos procedimentos legais para a contratação. 

 

Eventual cancelamento de inscrição somente será aceito até o dia 14/10/2019. Após esta data, será 

admitida apenas a substituição ou o aproveitamento da inscrição para outro curso, sem prejuízo da 

liquidação da despesa, considerando que o serviço (realização do curso) será prestado na forma 

avençada. 

 

A GR treinamento reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento, 

sem que isto configure infração administrativa ou civil,  ou enseje a aplicação de qualquer 

sanção administrativa ou cobrança de indenização ou reparação material ou moral.  

 

A GR Treinamento compromete-se a informar aos inscritos, pelo mesmo e-mail informado nos 

respectivos formulários de inscrição, com antecedência, qualquer cancelamento ou 

alteração de data de realização do evento. 

 

 

 DADOS DA GR TREINAMENTO 

 

RAZÃO SOCIAL :             G.R. PASSOS ME                                                       

CNPJ :                              12.559.104/0001-10               

INSCR. EST:                       Isento                                                                        

INSCR. MUNCIPAL:          234792 

ENDEREÇO:                     Quadra 507 Sul,  Alameda 28,   QI 23,  Lote 17, Plano Diretor Sul 

CEP:                                  77.016 -136  -   

PALMAS – TO                   Fone:  (63) 3225 1417   

DADOS BANCÁRIOS:      Banco Brasil, Ag. 1867-8, conta corrente nª 88.828-1 

                                                

http://www.gr1treinamento.com.br/
mailto:gr1treinamento@gmail.com

