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Objetivo 

Metodologia 

Clientela 

Programa em Módulos

Período

Horário 
Carga Horária 

A valiação 
Certificado

Preço
Importante

Ficha de Inscrição

Atualizar e aprimorar conhecimentos dos participantes para o desempenho de atividades de 
orçamento e finanças.
Será utilizado o método de ensino para a competência, estimulando-os à aplicação em 
trabalhos práticos e realização de  “  WORK SHOPS".

Técnicos e Senndores Públicos que atuam na área de programação, execução orçamentária e 
financeira.
—  Orçamento Público:

•  Princípios orçamentários
• Evolução e tipos de orçamentos
• Sistema de planejamento federal
•  Legislação orçamentária

—  Sistema de Classificação Orçamentária
• Classificação intitucional, funcional-programática e por natureza da despesa

—  Elaboração do Orçamento
•  Diretrizes, normas e instruções da proposta orçamentária
•  Consolidação e tramitação da proposta orçamentária
• Prática de elaboração da proposta orçamentária
• Fundos Especiais

—  Execução Orçamentária e Financeira
• Mecanismos de programação financeira do tesouro
• Execução das despesas —  seus estágios.
• Créditos Adicionais

—  Da Fiscalização Financeira e Orçamentária
• O controle interno
• O controle externo.

De realização: de 01 a 28/10/81

Das 14:00 às 18:00 horas 
80 horas
Baseada no desempenho do participante nas atividades de classe e uma avaliação final.
Será fornecido certificado aos participantes que tenham cumprido 90% da carga horária e 
obtido aproveitamento durante o desenvolvimento do curso.
Cri 12.000.00
Professores selecionados entre Mestres e Técnicos de renome na área de referência. Material 
Didático Específico

/Curso

Nome Identidade

Instituição em que trabalha Cargo ou Função

Endereço Comercial Telefone

Cidade Estado CEP

Formação Acadêmica — Graduação Pós-Graduação

Endereço Residencial Telefone

Cidade Estado CEP

0  pagamento da taxa de inscrição será efetuado □  Pela organização □  Pelo próprio candidato 
Através de □  Em Moeda Corrente □  Ordem de Pagamento □  Nota de Empenho
□  Vale Postal □  Cheque nominal à FU N CEP -  Fundação Centro de Formação do Servidor Público
Esta ficha deve ser entregue junto à Divisão de Apoio ao Ensino até o último dia de inscrição do Curso/ 
Seminário. Os interessados poderão também remetê-la pelo Correio, em tempo hábil, confirmando por 
telefone, até o último dia de inscrição, a sua remessa à FU N C EP  — Fundação Centro de Formação do 
Servidor Público — Setor de Áreas Isoladas Sul, C EP  70.610 — Brasília-DF, Telefone (061) 244-7488 
Ramal 131


