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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1. Analisar a estrutura do Estado frente à Administração Pública; 
2. Identificar e conhecer a Execução Orçamentária e Financeira;  
3. Interpretar e executar os mecanismos de Contas e Plano de Contas na 
Administração Pública; 
4.         Identificar e interpretar os vários sistemas contábeis na Administração Pública; 
5.         Analisar os lançamentos contábeis nos sistemas financeiro, orçamentário, 

patrimonial e de compensação; 
6. Interpretar as demonstrações contábeis segundo a legislação.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Contabilidade Pública                                                                                                                Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os regimes 
contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
2. Compreender os diversos 
fatos contábeis dentro dos 
sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
 
3. Compreender e caracterizar o 
Plano de Contas dos sistemas: 
financeiro, patrimonial e de 
compensação e do sistema 
orçamentário. 
 
4. Proceder à escrituração dos 
diversos fatos administrativos 
desde a abertura até o 
encerramento do exercício. 
 
5. Caracterizar as diversas 
demonstrações contábeis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicar nos fatos 
administrativos os regimes 
contábeis pertinentes. 
 
2. Elaborar os registros dos 
diversos fatos contábeis dentro 
dos sistemas: orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
 
3. Classificar os fatos 
administrativos de acordo com o 
Plano de Contas dos vários 
sistemas. 
 
4. Organizar e efetuar os 
registros contábeis de acordo 
com as contas e suas funções 
dentro de cada sistema. 
 
5. Extrair as diversas 
demonstrações contábeis de 
acordo com a legislação vigente. 

 1. Conceito de Contabilidade 
Pública: 
• campos de atuação; 
• regimes contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
2. Sistemas contábeis: 
• sistemas orçamentários; 
• sistemas financeiros; 
• sistemas patrimoniais; 
• sistemas de compensação. 
 
3. Plano de Contas do sistema 
financeiro, patrimonial e de 
compensação: 
• funções das contas; 
• Plano de Contas do sistema 
Orçamentário. 

 
4. Escriturações contábeis: 
• lançamentos contábeis de 
abertura do exercício 
financeiro: 
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financeiras de acordo com a 
legislação vigente. 
 
6. Identificar na Contabilidade as 
determinações da Lei 
Orçamentária. 
7. Organizar toda a rotina 
contábil de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
 
 
 

 

 
 

 
6. Proceder aos registros dos 
fatos administrativos de acordo 
com orçamento público. 
 
 
7. Aplicar à rotina contábil, as 
normas contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o no sistema orçamentário; 
o nos sistemas financeiro, 
patrimonial e de 
compensação 
• lançamentos contábeis de 
rotina durante o exercício 
financeiro; 
• lançamentos contábeis de 
encerramento do exercício 
financeiro. 
 
5. Demonstrações contábeis 
segundo a Lei 4.320/64: 
• balanços orçamentários; 
• balanços financeiros; 
• demonstrações das variações 
patrimoniais. 
 
6. O orçamento público: 
• conceito; 
• processos de planejamento 
orçamentário: 
o plano plurianual; 
o diretrizes orçamentárias; 
o orçamentos anuais. 
 
7. Lei de Responsabilidade 
Fiscal e seus demonstrativos 
Contábeis. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Contabilidade Pública                                                                                                           Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Aplicar nos fatos 
administrativos os regimes 
contábeis pertinentes. 
 
 
 
 
 

1. Conceito de Contabilidade 
Pública: 
• campos de atuação; 
• regimes contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
 
 

Aulas expositivas 

Exercícios relacionados 

Trabalhos em grupos 

Pesquisa e relatório 

Aulas dialogadas 

 
26/01 a 12/02 

2. Elaborar os registros dos 
diversos fatos contábeis 
dentro 
dos sistemas: orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 

2. Sistemas contábeis: 
• sistemas orçamentários; 
• sistemas financeiros; 
• sistemas patrimoniais; 
• sistemas de compensação. 
 

 
 

19/02 a 05/03 

3. Classificar os fatos 
administrativos de acordo 
com o 
Plano de Contas dos vários 
sistemas. 

 

3. Plano de Contas do sistema 
financeiro, patrimonial e de 
compensação: 
• funções das contas; 
• Plano de Contas do sistema 
Orçamentário. 

 

 
 

12/03 a 26/03 
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4. Organizar e efetuar os 
registros contábeis de 
acordo 
com as contas e suas 
funções 
dentro de cada sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escriturações contábeis: 
• lançamentos contábeis de 
abertura do exercício 
financeiro: 
o no sistema orçamentário; 
o nos sistemas financeiro, 
patrimonial e de 
compensação 
• lançamentos contábeis de 
rotina durante o exercício 
financeiro; 
• lançamentos contábeis de 
encerramento do exercício 
financeiro. 
 

 
 

02/04 a 16/04 

5. Extrair as diversas 
demonstrações contábeis 
de 
acordo com a legislação 
vigente. 

 

5. Demonstrações contábeis 
segundo a Lei 4.320/64: 
• balanços orçamentários; 
• balanços financeiros; 
• demonstrações das variações 
patrimoniais. 

 
 

23/04 a 07/05 

6. Proceder aos registros 
dos 
fatos administrativos de 
acordo 
com orçamento público. 
 
 

6. O orçamento público: 
• conceito; 
• processos de planejamento 
orçamentário: 
o plano plurianual; 
o diretrizes orçamentárias; 
o orçamentos anuais. 

 
 

14/05 a 28/05 
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7. Aplicar à rotina contábil, 
as 
normas contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
 
 

7. Lei de Responsabilidade 
Fiscal e seus demonstrativos 

Contábeis. 

 
 
 

 
 

04/06 a 11/06 

 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Contabilidade Pública                                                                                                             Módulo: III 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar os regimes 
contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
2. Compreender os 
diversos 
fatos contábeis dentro dos 
sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
 
3. Compreender e 
caracterizar o 
Plano de Contas dos 
sistemas: 

A maneira de como analisa 
a estrutura do Estado frente 
à Administração Pública. 

A forma de identificar a 
Execução Orçamentária e 
Financeira. 

A forma de como interpretar 
e executar os mecanismos 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

A maneira e a identificação 

Exercícios propostos 

Prático de avaliação 

Provas escritas 

Relatórios de Pesquisas 

Trabalhos em Grupos 

Trabalhos individuais 

 

Compreensão da estrutura 
do Estado frente à 
Administração Pública. 

Entendimento sobre a 
Execução Orçamentária e 
Financeira. 

Saber Interpretar e 
executar dos mecanismos 
de Contas e Plano de 
Contas na Administração 
Pública. 

Conhecer os sistemas 

A forma de como Fe para 
demonstrar a análise da 
estrutura do Estado frente 
à Administração Pública. 

A maneira de como 
demonstrou a Execução 
Orçamentária e Financeira. 

A forma de como 
interpretou e executou os 
mecanismos orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
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financeiro, patrimonial e de 
compensação e do sistema 
orçamentário. 
 
4. Proceder à escrituração 
dos 
diversos fatos 
administrativos 
desde a abertura até o 
encerramento do exercício. 
 
5. Caracterizar as diversas 
demonstrações contábeis 
financeiras de acordo com 
a 
legislação vigente. 
 
6. Identificar na 
Contabilidade as 
determinações da Lei 
Orçamentária. 
 
7. Organizar toda a rotina 
contábil de acordo com a 
Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

dos sistemas orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 

A maneira de analisar os 
lançamentos contábeis nos 
sistemas orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 

A forma de interpretar as 
demonstrações contábeis 
segundo a legislação. 

 

orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

Saber os lançamentos 
contábeis nos sistemas 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

Saber interpretar as 
demonstrações contábeis 
segundo a legislação. 

 

A maneira de como 
identificou os lançamentos 
nos sistemas orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 

A forma de como analisou 
os lançamentos contábeis 
nos sistemas orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 

A maneira de como Fe 
para a interpretação das 
demonstrações contábeis 
segundo a legislação. 

 

 
 
 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
Apostila elaborada pelo Professor. 
Silva, Lino Martins da: Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo da nova 
contabilidade publica / Lino Martins da Silva. 8 ed. – São Paulo : Atlas, 2009. 
Contabilidade Pública: de acordo com as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
setor publico e lei de responsabilidade fiscal / Alexandre Costa Quaresma... [et al.]. - - São 
Paulo: Atlas, 2011. 
 

  
 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências do aluno, durante o desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
alunos demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: CLEBER DE OLIVEIRA 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE.  

Nome do coordenador: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014  
 
 

 


