
Curso: Fluxo de Caixa de Sociedades Cooperativas

lnstrutor: Dorly Dickel

Sócio da DSM Contadores Associados

OBJETIVOS: Proporcionar aos participantes o aprimoramento de seus
conhecimentos nas áreas contábil, visando a observância dos procedimentos
adequados no Fluxo de Caixa, considerando os aspectos peculiarês das
Sociedades Cooperativas.

Conteúdo Programático:

. Conceito de íluxo de caixa.

. Análise do capital de giro.
o Análise de origem e aplicação de recursos.
o Demonstração de fluxos de carxa.

. Análise do fluxo de caixa.

. Efeitos da política de dividendos (distribuição de sobras) no fluxo de
caixâ.

r Fluxo de atividades operacionais de ,nvestimento e de financiamento.
r Geração: bruta de caixa, dê recursos, operacional dê caixa, corrente de

caixa e líquida de caixa.
. Cobertura das dívidas de curto prazo.

. Financiamento próprio da necessidade de capital de giro, de

investimentos, de amortização dos financiamentos e de pagamento do
passivo bancário de curto prazo.

o Casos Práticos.
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DORLY DICKÊL

Sacharel err ciôncias contábeis e .{dministraçâo de [nrprcsas pera facurdade Irorto Aregrense

de ciàrcias oontábeis e .4dminislrati'as. registrado nô CRC,RS sôb o,,0il:3J/0-7 e CRA,RS

sú n" 4.222, c.onr registro na CVM. Atua no cooperaívismo desdc 1975. proGssor no cuno .e

espetializaçâo em cooperativisxo (pós-gÍâduâçâo) na {_rNÍslNos, inslÍutor de cursos em yários

esiados. crc<lenciado pelo sistema OCB. possui curso de pós-graduaçào enr cooperalruslno.
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rNnoruraçÃo sEToR DE CoMPRAS

Forma de Contratação: Inexigibilidade

No do Processo: 2018/000259

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Contratado: DSM CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP

Objeto da Licitação: Pagamento de Honorário referente a curso ministrado pelo

Contador Dorly Dickel, referente ao Curso Fluxo de Caixa de Sociedades Cooperativas.

Valor: R$ 4.500,00

Vigência: 27a28 de Setembro de 2018

Fundamento Legal: Lei n" 8.666/93 e Resolução CFC 1.033/2005

Data: Maceió,25 de setembro de 2018.

RepÍesentante: Paulo Sergio Braga da Rocha - Presidente do CRC/AL

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 Pinheiro - Maceió/Al - CEP 51057-570

Telefone: (082) 3194-3030

rvww.crcal.org.br crcal@crcal.orq.br
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