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PROPOSTA

CRC ALACOAS
CAPACITAÇÃO DE ALTA

PERFORMANCE EM:

CONTROLE PATRIMONIAL NO
SETOR PÚBLICO.

CASP
ONLINE
De Norte a Sul do País
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sobre a casp on line

um caso de sucesso

A CASP Online é uma entidade
composta por especialistas em

Gestão e Contabilidade aplicadas

ao selor público. Atualmente,

orgulhamo-nos em ser uma das
mais respeitadas empresas do
Brasil em treinamentos e

consultoria para o setor público.
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excelência ténica
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Há anos a CASP Online se desta no cenário nacional
como uma das mais importantes empresas de

treinamentos e qualificação para o setor público, e já
atingiu a expressiva marca de cinco mil servldores
públicos capacitados em um único ano. Com sede nolr Grande do Sul, hoje conta com uma filial em
Belém e unidades representativas em vários estados
brasileiros.

A Direção Técnica dos trabalhos é conferida ao

Professor e Contador Diogo Duarte Barbosa,

renomado consultor e palestrante nacional,

especialista em contabilidade pública e graduado

em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS. Autor e coautor de cinco
obras, integrou as Comissões de Estudos de

Contabilidade Aplicada ao Setor Púbtico dos CRC-RS
e CRC PA,
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Os treinamentos incompany são
customizáveis, ou seja, são adaptados
(didaticamente) para a realidade do seu
Orgão. Por exemplo: treinamentos para a
área fim de TCM, TCE ou outros orgãos de
controle, adaptamos o material e a
didática para o enfoque de auditoria,
fazendo com que os participantes tenham
ferramentas reais para o desempenho de
suas funções.

Outro importante diferencial é a
linguagem aplicada, pois o professor
utiliza suas consagradas obras como
base teórica, e também muitos casos
práticos da União, de Estados e de
Municípios que clareiam a visão dos
participantes, propiciando a interação total
da turma durante o treinamento.
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vantagens

IN COMPANY- FECHADO

. A sua entidade é a nossa sala de aula;

.-<jrande redução de custos para cada inscrito;

. Qualificações em alta, investimento reduzido;

. Esclarecimento de dúvidas exclusivas da sua. entidade;

. Treinamentos baseados em obras do instrutor;

. Didática reconhecida nacionalmente;

.Toco no resultado.
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de contratar
in company
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. Sem gastos com deslocamento e diárias;
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clientes
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CONTROLE

PATRIMONIAL

NAS

ENTIDADES

PÚBLICAS
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Treinamento basêado na

obra de autoria do instrutoÍ.

§"trq.
cÂq|»

h*§/

Treinamento que soluciona questões rotineiras do
patrimonio, como regras para recebimento de
bens, baixas, transferências internas, depreciação,
i nve ntá rio, sucaÍas, i n se rv íve i s e re s pon sáv e i s.

Objetivo: Apresentar aos participantes do curso
uma estrutura de controle patrimonial que atenda à
legislação vigente. Para isso, será trabalhada a
legislação vigente por meio de situações práticas e
objetivas, de forma que o participante possa
aplicá-las no dia a dia a administração patrimonial.
Complementarmente, haverá espaço reservado
para análise de vários apontamentos do Tribunal
de Contas do Estado, da União e de outros orgãos
fiscalizadores. Serão utilizados exercícios, análise
de casos e atividade prática. Serão fornecidos
inúmeros modelos.
Público-alvo: Auditores lnternos, Auditores
Externos, Gestores, Advogados, Gestores
Patrimoniais, seryidores do Setor de Patrimônio,
Contabilistas, membros do controle interno e
demais servidores envolvidos com o controle
patrimonial.

Metodologia: Aulas dialogadas, com
apresentação de slides e resolução de exercícios
na forma de estudos de caso, podendo o aluno
apresentar sua realidade de trabalho. / Ê 4o
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CONTROLE
PATRIMONIAL

NAS ENTIDADES
PÚBLIcAS
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Treinamento baseado na

obra de autoria do instÍutor
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Conteúdo programático:

Mudanças conceituais
1 - Classificação da despesa e formas de controle:
1.1 - Permanente x Consumo;
1.2 - Softwares;
1 .3 - Material para distribuiçâo gratuita;
1.4 - Livros e demais materiais bibliográficos;
1.5 - Pendrives e periféricos;

1.6 - Bens adquiridos para doação;
1.7 - Obras x serviços de terceiros
1.8 - Durabilidade, fragilidade, incorporabilidade, transÍormabilidade
e perecibilidade.

1.9 - Demais casos para análise da classiÍicação da despesa com
correlação ao controle patrimonial.
A) Aspectos gerais
't - Setor de Patrimônio
1.1 - Abrangência: Visão Macro
í.2 - Principais Atribuições
1.3 - Legislação Patrimonial
1.3 - lntegração entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade
2 - Arquivamento
B) Rotinas Patrimoniais
3 - lngresso de Bens
3.'l - Regras e legislação sobre recebimento dos Bens
4 - lncorporação / Tombamento - aspectos gerais e legislação
4.'l - Considerações Contábeis
4.2 - Registro no SIP - Sistema lnformatizado Patrimonial
4.3 - Geração do Número de Tombamento do Bem
4.4 - Etiquêtagem / Emplaquetamento dos Bens
4.5 - Modelo de Termo de Responsabilidade
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CONTROLE
PATRIMON IAL

NAS ENTIDADES
PÚBLIcAs
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Treinamento baseado na

obra de autoria do instÍutor
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5 - Definição de bem permanente

5.1 - Bens de Uso: Comum, Especial e Dominical
6 - Conserto e Reparo de Bens
6.1 - Modelo de Termo de Reparo de Bem Patrimonial
7 - Transferência de Bens
8 - Baixa Patrimonial
8.1 - Modelo de Termo de Baixa
8.2 - Doação
8.2.1 - Considerações Contábeis
8.3 - Cessão de Uso
8.3. í - Considerações Contábeis
8.3.2 - Modelo de Termo de Cessão de Uso
8.4 - lnutilização
8.5 - Extravio ou Furto
8.6-Venda/Leilão
8.7 - Bens lnservíveis
8.8 - Sucata
8.8.1 - Roteiro Básico para Venda de Sucata
8.8.2 - Sucata - Consideraçôes Contábeis
9 - Noções básicas sobre inventário, depreciação e avaliação de
bens
10 - Apontamentos do TCE e TCU
11 - Outros assuntos correlatos e pertinentes
C) Mudanças de valores
12 - Noções sobre avaliação inicial e reavaliação;
13 - Noções sobre depreciação, amortização e exaustão.

oÊ 4

--)o
#

Rubrica

8

w

Porto Aleqre / Belém

Í "is

âY
*siEE[-

4
ab

O
l-
li--l

lt I

=--<

-rIJ-JrY
l-

(





tlJWW.

2=§#5 W

O proÍessor Diogo Duarte é um dos nomes
mais requisitados no cenário nacional. Já
ministrou treinamentos em todos os estados
brasileiros para mais de cinco mil alunos, tendo
se consagrado pelo conhecimento técnico aliada
à didática aplicada em sala de aula. Palestrante
nos mais consagrados eventos nacionais, dentre
ele o Congresso Brasileiro de Contabilidade,
maior evento da classe contábil do país.
Coordenou a Comissão de Contabilidade Pública
do CRC RS.

E especialista em contabilidade pública e
responsabilidade fiscal e graduado em Ciências
Contábeis pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS.

OBRAS PUBLICADAS
Manual de Controle Patrimonial nas

Entidades Públicas, editora Gestão Pública. 2013.
Entendendo a Contabilidade Patrimonial no

Setor Público, Gestão Pública. 2017.
Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

estudos e práticas. Atlas.2017.
NBCASP - Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público sob a
ótica das IPSAS: um estudo comparativo,
publicado pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande doSul;

A Estruturação, Organização e Atuação dos
Controles lnternos Municipais Segundo a Norma
Contábil. CRC RS.2017.
. Revisor do livro Processo Licitatório e a Lei
Complementar n.o'123-2006 - Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte: Teoria e Prática.
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depoimentos

"De excelente qualidade, onde seus instrutores dominam de forma acima da média.
Fiquei impressionado com suas capacidades. parabéns.-

Carlos Andre Barbosa Lima - FaM Assessoria e Contabilidade

"Determinante, pois devido a importância do assunto e com a obrigatoriedade da sua
implantação foifundamental, pois oportunizou novos conhecimentos, discussões

sobre o assunto e troca de experiências..

Paulo Edson Arona Santana - FURG Rio GrandetRS

"Muito produtivo, adquiri conhecimentos que deram um norte em minhas
atribuições. Todoservidordeveriateressestreinamentosantesdecomeçaraexercer

suas funções."

Sâmia Maria dos Santos - IFAL - MaceiólAl

"Muito proveitoso, conteúdo ótimo, o domÍnio do tema pelo Diogo é impressionante,
agrega muito conhecimento, muito bom os exercícios para fixação do conteúdo

administrado."

Rita Regina Piazza - TRETRS

"Muito rico, principalmente pelos exercícios de fixação e os ,cases" trazidos petos
participantes, o que aliado ao conhecimento do instrutor, enriquece muito o

aprendizado."

Rosemeri da Silva Madrid - CM Santana do LivramentozRS

'Muito bom, com uma dinâmica na apresentação e interação entre os participantes e
o instrutor."

e 4Severino Simião da Silva - CM NatalZRN o
oá^ -]L.qY.
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investimento

INVESTIMENTO

CONTROLE PATRIMONIAL APLICADO AO

SETOR PUBLICO
16 HORAS
PUBLICO: ATE 30 PESSOAS
VALOR: 14.900 POR TREINAMENTO
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MANUAL DE CONTROTE
PAIRIMONIAL
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INCLUSO NAPROPOSTA
. 1 Certificado poraluno;
, Apostila colorida e didaticamente trabalhada
em pdf;
Bônus, um exemplar do livro Manual de
controle Patrimonial nas Entidades Públicas
por aluno;
. Aula expositiva epresencial;
ioffee break;

)Élonorários e deslocamento do palestrante;
. Nota fiscal.

Bônus: um
exemplar do livro

Manual de Controle
Patrimonial nas

Entidades Públicas
para cada aluno.

Livro de autoria do
instrutor.
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informaçõese
decla ra

H

0es
Paraa ampliação do número de participantes por
turma, porfavor, solicite uma nova proposta para o
número desejado.

O pagamento de cada treinamento deverá ser
realizado em até 7 dias úteis apos a sua realização.

\ nota fiscal de serviço será enviada no último dia do
'íreinamento;

A CASP Online declara, para todos os fins

- Que não emprega menores em seu quadro de
funcionários;

- Que não possui qualquer impedimento legal para
oarticipar de licitações, assumir contratos com o

=etor 
público ou exercerqualquertipo de atividade

remunerada prevista em sua competências
societárias.

prs -j Ç
www.casp\nlrclEfurl

Ê{brica

E

12

- Queestá em dia com suasobrigaçõestributáriase
contributivas;
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Forma de ContrataÇão: Inexigibilidade - no:1712019

No do Processo: 20191000219

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Contratado: CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa para realização do Curso "Controle
Patrimonial Aplicado no Setor Público" a ser ministrador por Diogo Duarte Barbosa.

Valor: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais).

Vigência: 26 e27 de setembro de 2019

Fundamento Legal: Art. 25 da Lei n' 8.666193 e Resolução CFC 1.033/2005

Data: Maceió, l5 de agosto de 2019.

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

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 - Pinheiro - Maceió/AL - CEP 51051-570

Telefone: (082) 3 194-3030

www.crcal.org.br - crcal@crcal.org.br
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