C O N TA B I L I D A D E
FINANCEIRA
01 a 05 de fevereiro de 2021
DO QUE SE TRATA?
A Lei n. 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Neste sentido, é importante supervisionar as atividades desenvolvidas nas
áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das
demonstrações financeiras, monitorar a qualidade e a integridade de seus
mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das
informações e medições divulgadas, além de elaborar relatório anual com
informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as
recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se
houver, as divergências significativas entre administração, auditoria
independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às
demonstrações financeiras
Nosso curso Contabilidade Financeira proporcionará uma melhor
interpretação de relatórios que compõem as demonstrações contábeis e
analisá-las com a aplicação dos principais critérios de análise
fundamentalista: análise vertical, análise horizontal e indicadores
econômico-financeiros, dentre outros pontos igualmente relevantes.

QUANTO INVISTO? (por pessoa)
R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais)

SE FOR INVESTIR EM UMA EQUIPE?
R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)*
* limitado a 10 (dez) participantes do mesmo órgão

INCLUSO:
• Apostila com
conteúdo do
curso
• Certificado
• Mentoria por
30 dias

CARGA HORÁRIA?
30 horas
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COMO E ONDE?
O curso será realizado em cinco dias consecutivos, das 09h às 12h e das
14h às 17h, em AMBIENTE VIRTUAL INTERATIVO, com participação
integral e ao vivo do professor.

PARA QUEM?
Diretores, gerentes, administradores de empresas públicas e privadas,
auditores internos e externos, gerentes de recursos humanos,
consultores, advogados, profissionais de contabilidade e outros
interessados no tema

COM QUEM?
ERNANI MARQUES - Mestre em Administração pelo Programa de PósGraduação Mestrado em Administração - PPGMAD da Universidade Federal de Rondônia. Especialista em
Planejamento estratégico na Gestão Pública pelo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Rondônia - IFRO. Especialista em Aplicações
Complementares às Ciências Militares pela Escola de
Formação Complementar do Exército - EsFCEx.
Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - UFMS. Oficial do quadro complementar de oficiais
do Exército Brasileiro exercendo a Função de Chefe da Seção de
Aquisições Licitações e Contratos. Experiência prática em Administração
Pública, Contabilidade Pública, Sistema de Administração Financeira SIAFI. Atua como professor universitário em cursos de graduação e pós
graduação e participa de cursos de especialização e projetos de extensão,
sendo professor de Orçamento Público e Contabilidade Pública da
UNIRON – Faculdade Interamericana de Rondônia. Consultor, Professor e
palestrante da Associação Nacional de Pregoeiros, Presidente de CPL,
Membros e Equipes de Apoio - ANPPME (RO)
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COMO PARTICIPO?
As inscrições poderão ser realizadas:
- nosso site: www.catesolucoes.com.br/cursos-2020
- nossos whatsapps: (79) 99633-3453 / 99683-5860 / 99635-6232
- nosso e-mail: ead@catesolucoes.com.br
O pagamento ocorrerá mediante transferência eletrônica ou pagamento
de boleto bancário, em parcela única, até a data de realização do evento,
momento em que será liberado o acesso ao ambiente virtual.

QUAIS OS DADOS BANCÁRIOS?
RAZÃO SOCIAL: DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS
CNPJ: 23.072.800/0001-13
BANCOS CONVENIADOS:

Banco: 756 – SICOOB LESTE
Ag.: 3360 – Aracaju
Conta: 12.136-3

Banco: 047 – BANESE
Ag.: 043 – Barão de Maruim
Conta: 031.03572-1

OUTRAS INFORMAÇÕES?
(79) 99683-5860 / 99635-6232
(79) 99979-8171 / 99633-3453
contato@catesolucoes.com.br
www.catesolucoes.com.br/cursos-2020
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O QUE VAMOS APRENDER?
Módulo I – Objetivos da contabilidade e suas limitações
Módulo II – Contabilidade financeira e a contabilidade gerencial
Módulo III – Estrutura para apresentação das demonstrações contábeis
1. balanço patrimonial
2. demonstração do resultado do exercício

3. demonstração do resultado abrangente total
4. demonstração dos fluxos de caixa
5. demonstração das mutações do patrimônio líquido
6. demonstração do valor adicionado
Módulo IV – Notas explicativas
1. relatório da administração
2. relatório dos auditores independentes
Módulo V – Método das partidas dobradas
Módulo VI – Regime de caixa e regime de competência
Módulo VII – Elaboração das demonstrações a partir de transações que
não envolvem contas de resultados
Módulo VIII – Elaboração das demonstrações a partir de transações que
envolvem inclusive contas de resultados
Módulo IX – Análise econômico-financeira e seus objetivos
1. análise vertical
2. análise horizontal
3. análise por indicadores
Módulo X – Elaboração do relatório
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