Programa de Gestão Fazendária
e Previdenciária

O Programa de Gestão Fazendária e Previdenciária visa ao
aprimoramento da gestão fazendária e previdenciária do setor
público federal e dos entes federativos por meio de cursos
que desenvolvem habilidades conceituais e operacionais.

O eixo Sistemas Orçamentários, Financeiros e Previdenciários
apresenta os instrumentos para a execução e análise da
gestão orçamentário-financeira pública.

Os cursos do Programa estão organizados por eixos.
Os eixos Finanças Públicas e Tributação estão voltados
para os princípios, conceitos e definições fundamentais da
administração pública fazendária, ou seja, desenvolvem o
conhecimento da natureza e do papel do Estado na gestão
econômica pública.

Centro de Formação em Educação Fiscal, Financeira,
Previdenciária e Fazendária – CEFAZ
E-mail: cefaz@enap.gov.br

Os eixos Contabilidade do Setor Público e Gestão Orçamentária e Financeira abordam a problemática operacional da
gestão orçamentária.

104

Eixo: Finanças Públicas

Federalismo e Federalismo Fiscal no Brasil

106

Financiamento Não Orçamentário de Investimentos em Infraestrutura e o Papel do BNDES

106

Gestão Tributária Municipal

107

Introdução ao Estudo da Economia do Setor Público

107
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Federalismo e Federalismo Fiscal no Brasil

O curso apresenta conceitos introdutórios sobre federalismo e
federalismo fiscal no Brasil, abrangendo os principais tipos de
pactos federativos existentes. Essa capacitação compõe a Trilha
de Aprendizagem em Educação Fiscal, juntamente com os cursos
Introdução ao Orçamento Público e Controles Institucional e
Social dos Gastos Públicos.

Parceiro: Ministério da Economia

Financiamento Não Orçamentário de Investimentos
em Infraestrutura e o Papel do BNDES

Discute os principais modelos de investimentos em infraestrutura,
com participação do setor privado, além das principais formas
de financiamento e processos de estruturação e gestão.

16 horas

Presencial
Principais Tópicos

35 horas

A distância
Principais Tópicos

Federalismo e federalismo fiscal

Parcerias público-privadas
Experiências internacionais
Atratividade de projetos públicos e engenharia financeira
Gestão de projetos

Experiência internacional
Teoria econômica
O caso brasileiro
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Gestão Tributária Municipal

Introdução ao Estudo da Economia do Setor Público

Aborda os aspectos gerais da gestão tributária como forma
de melhorar e gerir com eficiência a arrecadação dos tributos
municipais e o conjunto de normas jurídicas que norteiam as
ações das organizações e dos indivíduos numa perspectiva
social. Analisa a estrutura e as atribuições de uma Secretaria de
Fazenda no que se refere ao cumprimento ou o descumprimento
das obrigações tributárias.

Apresenta as noções básicas de Teoria Geral do Estado e os
fundamentos de economia do setor público para compreender
a existência do Estado (governo) e as justificativas de sua
intervenção na economia.

Parceiro: STN

Parceiro: IBAM
30 horas

A distância
Principais Tópicos

30 horas

A distância
Principais Tópicos

Sistema, princípios e competência tributária
Obrigação e legislação tributária

Teoria Geral do Estado
Economia e indicadores socioeconômicos
Razões da intervenção do Estado na economia
Tributação e funções clássicas do Estado

Crédito tributário e lançamento
Análise da gestão tributária municipal
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Eixo: Contabilidade do Setor Público

Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público - CASP Básica

109

Contabilidade Avançada Aplicada ao Setor Público

109

Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público

110

Principais Aspectos das Mudanças da Contabilidade Aplicada ao Setor Público

110
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Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público CASP Básica

Identifica os aspectos básicos da contabilidade aplicada ao
setor público e reconhece as etapas do processo de execução
orçamentária e financeira das entidades governamentais.

Contabilidade Avançada Aplicada ao Setor Público

Identifica os principais aspectos da contabilidade aplicada
ao setor público relacionados ao processo de execução
orçamentária e financeira das entidades governamentais.

20 horas
16 horas

Presencial
Principais Tópicos
Aspecto conceitual

Presencial
Principais Tópicos

Gestão da informação contábil
Lançamentos típicos

PCASP e DCASP
PCO – Receita
PCO – Despesa
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Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio
Público

Principais Aspectos das Mudanças da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público

Identifica os aspectos que norteiam a contabilidade aplicada ao
setor público relacionada à gestão do patrimônio das entidades
governamentais.

O objetivo deste curso é fazer com que você compreenda os
principais aspectos e mudanças na Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (CASP), também conhecida como Contabilidade
Pública ou Contabilidade Governamental. Vamos destacar as
mudanças e os pontos pertinentes da CASP, para atualizar e
aprimorar seus conhecimentos, aperfeiçoando sua atuação
proﬁssional.

20 horas

Presencial
Principais Tópicos

Aspecto Conceitual: contextualização; aspectos orçamentário
e patrimonial da CASP; alcance e autoridade; e características
qualitativas
PCP – Parte I: introdução; elementos das demonstrações contábeis
e mensuração de ativos e passivos

Parceiro: TCE/RJ

30 horas

A distância
Principais Tópicos

PCP – Parte II: caixa e equivalentes de caixa; aplicações
financeiras; estoques; ativo imobilizado e intangível (reavaliação,
redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão);

Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

PCP – Parte III: créditos a receber; receitas “sem” e “com”
contraprestação

Entendendo as causas ensejadoras das necessárias
mudanças na CASP

PCP – Parte IV: obrigações; provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes; reflexo patrimonial da DEA

A importância dos aspectos da CASP: Orçamentário,
Patrimonial e Fiscal

Conhecendo a Legislação Vigente Aplicável à CASP

Conhecendo os manuais públicos contábeis
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Eixo: Gestão Orçamentária e Financeira

Básico em Orçamento Público

112

Estrutura Orçamentária: Despesas Públicas

112

Estrutura Orçamentária: Receitas Públicas

113

Introdução ao Orçamento Público

113

Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios

114

Gestão do Orçamento público

114

Gestão Orçamentária e Financeira - Visão Geral

115

Instrumentos de Planejamento Financeiro: PPA, LDO e LOA

115

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF)

116

Práticas na Execução Orçamentária e Financeira

116

Processo Legislativo Orçamentário - Orçamento Impositivo

117
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Básico em Orçamento Público

Estrutura Orçamentária: Despesas Públicas

Apresenta as principais informações sobre orçamento, os
conceitos básicos de receita e despesa pública, as funções do
orçamento, os princípios orçamentários e a sua aplicabilidade
para a boa gestão pública.

Analisa os aspectos centrais da gestão orçamentária e financeira
do orçamento público sob a ótica da despesa pública e examina
à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parceiro: Ministério da Economia
24 horas

Presencial
Principais Tópicos

16 horas

A distância

Conceitos e classificações

Principais Tópicos

Programação qualitativa: esfera, institucional,
funcional, programática

Orçamento público

Os planos orçamentários como instrumento gerencial

Fundamentação legal do orçamento público

Despesas da seguridade social e o déficit previdenciário

Processo orçamentário

Despesas com a dívida pública e operações oficiais de crédito

Orçamento e cidadania

Transferências obrigatórias e voluntárias
Fases da execução da despesa
A LRF aplicada à despesa pública
O SIOP e a realização de consultas
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Estrutura Orçamentária: Receitas Públicas

Introdução ao Orçamento Público

Analisa os aspectos centrais da gestão orçamentária e financeira
do orçamento público sob a ótica da receita pública e relaciona
os aspectos técnicos e políticos associados ao processo de
elaboração da proposta de Lei Orçamentária Anual da União;

Trabalha os conceitos introdutórios relacionados ao orçamento
público e seus principais instrumentos legais.

24 horas

Presencial
Principais Tópicos

Conceitos e classificações: natureza, esfera, fonte
e resultado primário
Receitas tributárias: tipos e incidência
Carga tributária: evolução comparativa e perspectivas
Renúncia de receitas: condições, finalidades e projeções
Fases da realização da receita pública

Parceiro: STN/MF

40 horas

A distância
Principais Tópicos

Compreensão do orçamento público
Receitas e despesas públicas
Dívida pública e financiamento orçamentário
Política econômica e programação financeira
Teoria Geral do Estado

A LRF aplicada à receita pública
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Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios

Gestão do Orçamento público

Apresenta os principais aspectos voltados para o aperfeiçoamento
e a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal.

Identifica os marcos legais e teorias introdutórias referentes ao
orçamento público, como o processo orçamentário federal, os
princípios orçamentários e as técnicas orçamentárias.

Parceiro: Ministério da Economia
40 horas
30 horas

A distância
Principais Tópicos

Apresentação do sistema orçamentário
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Anexo de metas fiscais
Anexo de riscos fiscais
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Presencial
Principais Tópicos

Introdução ao orçamento público
Classificação orçamentária
Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA
Alterações orçamentárias
Qualidade do gasto

114

Gestão Orçamentária e Financeira - Visão Geral

Examina as transformações políticas, econômicas e sociais
como estímulo para novos métodos de decisões orçamentárias
e analisa o orçamento público como um fenômeno multifacetado
com foco na tomada de decisões orçamentárias, assim como na
implementação da execução financeira.

20 horas

Presencial
Principais Tópicos

Instrumentos de Planejamento Financeiro: PPA, LDO
e LOA

Aborda as etapas do planejamento financeiro e propicia uma
visão crítica sobre o planejamento governamental e o Plano
Plurianual.

24 horas

Presencial
Principais Tópicos

Noções de finanças públicas

Aspectos conceituais de políticas públicas, planejamento
governamental e triângulo de governo de Carlos Matus

Visão geral do orçamento público

Síntese histórica do planejamento governamental no Brasil

Fases do processo orçamentário

Origem e evolução dos Planos Plurianuais

Análise das políticas públicas

Processos de elaboração, monitoramento e avaliação
dos Planos Plurianuais

Financiamento do orçamento

Relação das dimensões do triângulo de governo (Plano de Governo,
Governabilidade e Capacidade LDO – atribuições, evolução e anexo
de metas e prioridades
Apresentação do ciclo orçamentário
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Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime
Fiscal (NRF)

Relaciona a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal ao
equilíbrio fiscal permanente e à melhoria da qualidade do gasto
público.

16 horas

Presencial

Práticas na Execução Orçamentária e Financeira

Aborda o processo de detalhamento da despesa e analisa o
papel da programação orçamentária e financeira, relacionando
as etapas da execução orçamentária e financeira à sua
caracterização.

36 horas

Presencial

Principais Tópicos

Principais Tópicos

A LRF e a LDO e LOA

Crédito e dotação

A LRF e as questões orçamentárias: condições para geração
de despesa, projeção de receitas, limites para gastos com pessoal
e endividamento, dívida pública e procedimentos
de responsabilidade fiscal

Descentralização orçamentária e financeira

A LRF e a transparência fiscal: instrumentos de transparência fiscal,
relatório de execução orçamentária e gestão fiscal

Cronograma de desembolso mensal
Programação orçamentária e financeira e as avaliações bimestrais
Conta única e sistemática de gestão

A emenda constitucional nº 95, de 2016: conceitos
e aplicabilidade
O NRF e a trajetória do gasto público: análise
retrospectiva e projeções
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Processo Legislativo Orçamentário - Orçamento
Impositivo

Dentre outros temas, o curso permite relacionar a interação entre
os poderes no processo de elaboração da peça orçamentária
assimilando os agentes e instituições envolvidos no processo
de aprovação do orçamento.

16 horas

Presencial
Principais Tópicos

Características do processo legislativo orçamentário
Comissão Mista de Orçamento: competências e atribuições
As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo
O presidencialismo de coalizão e a gestão orçamentária
O sistema Siga Brasil para acompanhamento de emendas
parlamentares
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Eixo: Sistemas Orçamentários e Financeiros

Siafi - Folha de Pagamento

119

Siafi Web

119

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP e as alterações orçamentárias

120

Tesouro Gerencial

120
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Siafi - Folha de Pagamento

Siafi Web

O curso promove e apresenta as funcionalidades do sistema,
capacitando o participante para utilização dos módulos
disponíveis na ferramenta.

O curso promove e apresenta as funcionalidades do sistema,
capacitando o participante para utilização dos módulos
disponíveis na ferramenta.

16 horas

Presencial

20 horas

Presencial

Principais Tópicos

Principais Tópicos

Aspectos teóricos do Plano de Contas aplicado ao Setor Público

Estrutura do Siafi Web

Classificação contábil de Folha de Pagamento

Introdução aos subsistemas e módulos

SIAFI WEB – CPR: Situação, Documento de Origem, Liquidação,
Pagamento, Documento hábil FL e abas do SIAFI WEB

Subsistema Contas a Pagar e Receber (CPR) – Introdução

Rotina de Férias e 13º Salário – aspectos contábeis e regime de
competência de Folha de Pagamento

Subsistema CPR – Principais documentos e abas

Pessoal cedido e requisitado

Programa de Gestão Fazendária e Previdenciária | Enap

119

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento –
SIOP e as Alterações Orçamentárias

Apresentar o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento –
SIOP, utilização de suas funcionalidades, assim como exercitar
a aplicação dos diversos instrumentos legais de alterações
orçamentárias na Lei Orçamentária Anual vigente.

12 horas

Tesouro Gerencial

O Curso Tesouro Gerencial possibilita aos alunos aprendizagem
para que possam reconhecer os fundamentos básicos
de Programação e Execução Orçamentário-Financeira, as
funcionalidades do Módulo Tesouro Gerencial e as diferenças
em relação aos demais módulos do SIAFI, assim como realizar
a navegação segura no Módulo Tesouro Gerencial, dentre outros
assuntos de alta relevância.

Presencial
Principais Tópicos

20 horas

Presencial

Conceitos e classificações

Principais Tópicos

Créditos e outras alterações orçamentárias

Fundamentos básicos de programação e execução
orçamentário-financeira

Instrumentos legais na efetivação
Processo das alterações orçamentárias
Prática na implementação de uma alteração orçamentária

Funcionalidades do Módulo Tesouro Gerencial e as diferenças
em relação aos demais módulos do SIAFI
Navegação com segurança no Módulo Tesouro Gerencial
Consultas independentes
Extração de dados e geração de relatórios
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