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Curso sobre Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento
com atualizações do PCASP - Ao Vivo e Online

Brasília-DF, 22 a 26/05/2023
Horário do evento: 08h às 12h

CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS 100% ONLINE E AO VIVO
1. A ABOP, oferece os treinamentos online e ao vivo, onde o aluno poderá com
interagir entre eles e com o professor em tempo real.
2. Serão mantidas e oferecidas a mesma qualidade já reconhecida nos cursos
presenciais em que ministramos.
3. As aulas virtuais ao vivo terão duração de 4 horas diárias onde o aluno receberá o
material em arquivo eletrônico, bem como o certificado digital.

I - OBJETIVO
O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) é um dos mais
abrangentes instrumentos para o acompanhamento e o controle da execução orçamentária,
financeira e patrimonial conhecido no mundo. Dentro desse ambiente de informações, está
inserida uma espécie de despesa pública amplamente utilizada e que merece destaque nos
termos da administração pública federal. Trata-se do suprimento de fundos. Seus mecanismos,
bem compreendidos, permitem uma execução financeira adaptada à celeridade e tempestividade
exigidas por algumas despesas da União.
Portanto, conhecer os casos de despesa envolvidos, os meios de pagamento existentes, com
destaque às rotinas relacionadas ao Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), os
agentes públicos capacitados a desenvolver tal despesa, as responsabilidades inerentes aos
supridos e ordenadores, as vantagens e restrições do processo e o controle exigido pela
legislação vigente no tocante à prestação de contas são assuntos que permitem aos usuários do
suprimento de fundos atender aos anseios de seu cliente maior, a sociedade, sem comprometer a
obediência aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, eficiência e tantos outros que
norteiam a execução orçamentária, financeira e contábil do Governo Federal.
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Desde 2009, portaria do Ministério do Planejamento (MP) instituiu, no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o Sistema do Cartão
de Pagamento (SCP) com o objetivo de detalhar a aplicação de suprimento de fundos concedido
por meio do CPGF. A utilização do SCP é obrigatória para todas as modalidades de
movimentação financeira do suprimento de fundos por meio do CPGF e também é tema de nosso
curso.
Sendo assim, esse curso objetiva apresentar as regras do processo de suprimento de fundos e
avaliar casos práticos decorrentes desse tipo de despesa.
II - PÚBLICO ALVO
Destina-se atender, prioritariamente, a responsáveis financeiros e técnicos envolvidos nas ações
de execução, acompanhamento e controle da rotina relativa às despesas com suprimento de
fundos, com ênfase na adequada utilização da ferramenta Cartão de Pagamento do Governo
Federal – CPGF.
III – MATERIAL DIDÁTICO
Para acompanhamento das aulas, os alunos receberão slides que tratam sobre suprimentos de
fundos.
IV - CARGA HORÁRIA E PERÍODO
O curso será realizado no período de 22 a 26/05/2023, no horário das 08h às 12h, perfazendo
um total de 20(vinte) horas/aula. mediante o preenchimento da ficha anexa, enquanto houver
vagas. Na oportunidade, cada participante receberá todo material necessário a execução e
acompanhamento do curso
V - ESTRUTURA E CONTEÚDO
Módulo I – Concessão de Suprimento de Fundos
1. Concessão de Suprimento de Fundos: O que é suprimento de fundos; forma de movimentação
do suprimento de fundos; o papel do ordenador de despesas; as despesas realizáveis por
suprimento de fundos; restrições à concessão de suprimento de fundos; regras gerais para a
concessão; limites orçamentários e financeiros para a concessão e utilização do suprimento;
exercício prático de concessão.
Módulo II – Execução Orçamentária do Suprimento de Fundos
1. Aspectos práticos relacionados à descentralização de créditos orçamentários e empenho da
despesa no Siafi. Distinção entre crédito e recurso. 2. Conceitos. Unidade orçamentária. Unidade
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gestora responsável pelo orçamento. Programa de Trabalho. Programa de Trabalho Resumido.
Fonte de Recursos. Natureza da Despesa. Eventos contábeis de dotação inicial e provisão
concedida. Contas contábeis envolvidas no processo. Plano Interno. 3. Descentralização do
crédito orçamentário. Destaque e provisão. 4. Execução. Criação da lista de itens. Emissão de
empenhos. 5. CPR no SiafiWeb: Apresentação, Vantagens do CPR, Conceitos Básicos,
Liquidação das despesas de suprimento de fundos, Estrutura e funcionamento do CPR no
SiafiWeb. 6. Conhecendo as Tabelas de Apoio: Verificando Tipos de Documentos (CONTIPDH),
Consultando as Situações (CONSIT).
Módulo III – Gerenciamento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)
1. Aspectos do Auto-Atendimento Setor Público (AASP) referentes ao Cartão de Pagamentos do
Governo Federal (CPGF), principal mecanismo de movimentação para a aplicação do suprimento
de fundos nas unidades gestoras da Administração Pública Federal. Conceitos. Finalidades. 2.
Consultando demonstrativos mensais. 3. Incluindo e alterando Limites no AASP. 4. Visualização e
impressão das faturas do CPGF. 5. Concedendo poderes a outros usuários do AASP. 6. Execução
da despesa pelo suprido; utilização dos recursos pelo suprido; utilização do CPGF segundo o
Banco do Brasil; problemas mais comuns observados em processos de suprimento de fundos. 7.
Utilização dos recursos pelo suprido – saque com o CPGF.
Módulo IV – Execução Financeira do Suprimento de Fundos
1. Solicitação de recursos; autorização para utilização dos recursos. 2. Procedimentos para o
pagamento da fatura do CPGF. 3. Retenções tributárias no processo de suprimento de fundos:
noções da IN RFB nº 1.234/2012, da IN RFB 971/2009 e da LC 116/2003 na relação com as
despesas de suprimento de fundos; passo a passo no Siafi para a retenção tributária do
suprimento em dois momentos: i) saque do suprido pelo valor líquido da despesa; e ii) saque do
suprido pelo valor bruto da despesa. Material de EstudoLeitura BásicaLeitura Complementar
Módulo V – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos
1. Reclassificando a despesa no CPR. 2. Estornando o valor do saque não utilizado (GRU/DU). 3.
Devolvendo o valor do suprimento de fundos não utilizado. 4. Lançando no CPR os saques
efetuados. 5. Estornando parcialmente o saldo do(s) empenho(s) não utilizado(s).
Módulo VI – Sistema do Cartão de Pagamento (SCP) e Ajustes da Execução Orçamentária
do Suprimento de Fundos
1. Ajustes da Execução Orçamentária 2. Aspectos do detalhamento das despesas de suprimento
de fundos no SCP. 3. Detalhamento de compras por meio de fatura e por meio de saques com o
Cartão de Pagamento do Governo Federal. 4. Preenchimento dos campos de detalhamento no
SCP.Material de EstudoLeitura BásicaInformação Complementar
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VI - METODOLOGIA
Ao longo do curso serão apresentados aspectos teóricos e práticos do tema Suprimento de
Fundos. Serão desenvolvidas aulas expositivas, com apresentação de slides baseados na
legislação vigente, e aulas práticas, com acesso direto ao Siafi, acompanhadas de exercícios e
análise de casos práticos.
VII - LOCAL E INFORMAÇÕES
O evento será ministrado na plataforma Zoom. Para maiores informações utilize os telefones: (61)
3224-2613, (61) 3224-2159 ou na Internet acesse o endereço www.abop.org.br .
VIII – INSCRIÇÕES
Deverão ser feitas através da Ficha de Inscrição Online, enquanto houver vagas. O investimento
da inscrição é de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) por participante.
Para cada 05(cinco) inscrições do mesmo órgão efetivadas neste evento, a Abop oferece 01(uma)
bolsa integral adicional.
A ABOP só considerará efetivada a inscrição após a apresentação da cópia do depósito da
referida importância no Banco 341 – ITAU – Agência 8635, Conta Corrente nº 24938-9 ou da Nota
de Empenho correspondente, em nome da entidade. O CNPJ 00.398.099/0001-21 e
CF/DF07.343.300/001-00.
A ABOP poderá postergar o início do evento ou cancelar em até 48 horas antes do inicio do
evento, caso o número de participantes não seja suficiente para atender a programação.
IX - REQUISITOS
Ter curso superior ou exercício profissional na área de planejamento, patrimônio, orçamento,
administração e finanças públicas em geral ou em áreas correlatas.
X. REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA OS CURSOS ONLINE
Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e software:
a) Computador com bom desempenho;
b) Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps;
c) Webcam e microfone;
d) Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); e
e) Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões atualizadas do Mozila
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Firefox e Internet Explorer.
Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade da transmissão
(áudio e vídeo) poderá ser comprometida.
AMBIENTE: Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo.
ACESSO: Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com
instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência.

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

