
O Curso  de  Compl iance  na  Admin i s t ração Mun ic ipa l  fo i  desenvo l v ido
para  a  fo rmação de  Cont ro ladores  Mun ic ipa i s  com o  in tu i to  de
apresentar  as  fe r ramentas  necessár ias  à  imp lementação de  um novo
mode lo  de  governança baseado na  T ransparênc ia  e  cont ro le  dos
gastos  púb l icos  de  acordo  com as  ex igênc ias  do  novo  marco
regu la tó r io  das  cont ra tações  púb l icas  ( Le i  n º  14 . 133  de  2021 ) ,  da  Le i
de  Acesso  à  Acesso  à  In fo rmação ( Le i  12 .527  de  201 1 )  e  da  Le i  que
assegura  a  T ransparênc ia  da  Gestão  Púb l ica  at ravés  dos  Por ta i s  de
T ransparênc ia .
Dessa  fe i ta ,  buscamos  apresentar  as  fe r ramentas  vo l tadas  para
desenvo l v imento  das  hab l idades  técn icas  do  Cont ro lador  I n te rno ,  de
ta l  fo rma que  es te  possa  garant i r  a  confo rmidade dos  p rocessos  e
apr imorar  os  mecan i smos  de  p revenção ,  detecção e  cor reção de
fa lhas  operac iona i s  que  induzam à  ocor rênc ia  de  desv ios ,  com v i s tas
a  reduz i r  a  poss ib l idade de  ocu l tação de  e r ros  nas  a t i v idades  ma is
suscet í ve i s  a  r i sco  da  Admin i s t ração Mun ic ipa l .

O Curso

Programação

OFICINAS ONL INE

Formação de Controladores
Internos Municipais

manhã:  08h  as  12h
tarde :  14h  às  18h

Loca l
Ins t i tu to  Es t ra tég ia

São Lu í s/MA

Per íodo
30/05 A  0 1/06/2022

segunda/terça/quar ta

CH:24 horas



Público alvo
Fiscais e Gestores de Contratos, Secretários municipais, ordenadores de
despesa, assessores jurídicos, controladores internos e demais servidores
municipais envolvidos na elaboração das minutas contratuais e na fiscalização
da execução dos contratos administrativos de compras e serviços.

Formato do Curso
Treinamentos em formato de oficina com resolução de problemas; Grupos reduzidos de alunos
com orientação individualizada; Análise e solução das situações que interferem na condução
do processo.

Protocolos Sanitários
Utilização de álcool gel, manutenção do limite de distanciamento social e uso de
máscaras de proteção conforme determinado pelo decreto nº 35.746/2020 

Para Oficinas no formato semipresencial será distribuído aos participantes kit individuais
com caneta, álcool gel 70% e máscara descartável

As aulas serão ministradas em grupos reduzidos e obedecendo todo o protocolo de
distanciamento e uso de equipamentos de segurança



Destaques
Obrigações e Competências do Controle Interno junto ao Tribunal de Contas;

Mecanismos de prevenção, detecção e correção de falhas operacionais que
induzam à ocorrência de desvios;

Nossos Instrutores

Auditor do TCE/MA, Mestrando em Direito (Análise Econômica do Direito – Law
Economics) Professor/Instrutor da Escola Superior de Controle Externo, Escola de
Gestão Municipal da FAMEM/MA, foi Professor dos Cursos de Graduação de
Ciências Contábeis, Direito e Administração e da Pós-graduação em Gestão
pública e Auditoria. É membro efetivo do Instituto Maranhense de Direito
Administrativo – IMDAM. No Tribunal de Contas do Estado exerceu os cargos de 
 Coordenador da equipe especial de auditoria de gestão, Gestor do Núcleo de
Acompanhamento da Gestão Fiscal, Gestor Adjunto da Unidade Técnica de
Fiscalização, Gestor do Núcleo de Auditoria Operacional.

É Auditor do TCE/MA, Professor Da Universidade Estadual Do Maranhão e Diretor
da Beckman Assessoria & Consultoria Empresarial, Contador, Advogado, Mestre
Administração e Gestão Empresarial, Mestre em Auditoria Contábil, Especialista
em Gestão de Políticas Públicas, Especialista em Controle Externo, Especialista
em Direito Empresarial, ocupou os cargos de Auditor Interno da EMAP, Supervisor
Administrativo Financeiro da Secretaria Meio Ambiente, Secretário Adjunto da
SEDES/MA, foi Presidente do CRC/MA.

Advogado militante na seara do direito público municipal há mais de 20 anos,
Sócio Fundador da CASTRO COQUEIRO PENHA & VIÉGAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS, Especialista em Direito Público – Processo Administrativo (UFC) e
em Direito Eleitoral (Unisul), Diretor do Departamento Jurídico da FAMEM –
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Ex Procurador Geral de
Tuntum, Professor da Escola de Gestão da FAMEM.

Jorge Lobo

Celso Beckman

Jorge Lobo

Ilan Kelson



Sistema de Controle Interno na Constituição Federal; Princípios do Controle Interno;
Classificação dos Controles Internos; Competências dos Agentes de Controle Interno;
Parecer da Controladoria sobre a Gestão Fiscal; Parecer da Controladoria sobre a
Prestação de Contas;

Sistema de Controle Interno; Normatizações da Controladoria; Instruções Normativas;
Padronização e normatização internas; atribuições do Controlador Interno;
Gerenciamento de riscos; Controles existentes; Papeis de trabalho

Obrigações de Adimplência Financeira (CAUC), Adimplemento de obrigações
constitucionais e legais (SIOPS/SIOPE), Regularidade perante o Poder Público Federal
(INSS), cautelas com precatórios e arrecadação, instrução processual que vise à
comprovação de regularidade fiscal, Sanções por inadimplemento e acordos de
leniência.

A Lei 14.133/2021 e o Orçamento municipal: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual – LOA: Execução da LOA: Estágio da Despesa
(Fase do Empenho, Modalidade de Empenho, Fase da Liquidação, Finalidade da
Liquidação, Fase do Pagamento). Quadro de Detalahamento de Despesas, relatório de
execução físico-financeira; demonstrativo da execução da receita e despesa; relação
de pagamentos; relação de bens; extrato da conta bancária; Documentação da PC
final, Prazos para apresentar a prestação de contas.

Ementa

MÓDULO i: Obrigações e Competências do Controle Interno junto ao Tribunal de Contas

MÓDULO Ii: Estruturação e Funcionamento do Sistema de Controle Interno Municipal

MÓDULO III:  Compliance na Administração Municipal

MÓDULO IV:  ENQUADRAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL NA LEI ORCAMENTÁRIA



Inscrição: R$ 2.450,00 por participante

Investimento

Benefícios

Decisões e Acórdãos
dos Tribunais

Plantão tira-dúvidas
com os professores

KIT PROTEÇÃO

Máscaras
Descartáveis Álcool

Gel 70% 

Pagamento
O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em nome de
ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ
39.972.842/0001-40, na seguinte conta bancária: Caixa
Econômica Federal – Ag. 3958 0003 c/c 00003617-1

Pague com Pix
 
 
 
 
 
 

Chave Pix
39972842000140Condições Gerais.

1. O certificado será emitido e enviado em até 02 dias após a última aula online (webinário). 2. Para emissão do certificado será
verificada a frequência de no mínimo 75% de participação pelo acesso de login e senha individualizados no sistema por
inscrição/aluno; 3. Após a confirmação do pagamento o inscrito receberá uma senha individual e não compartilhável de acesso à
sala virtual com direito a um único acesso por aula; 4. É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu
compartilhamento por qualquer meio ou mídia; 5. O Instituto Estratégia reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a
realização do curso ou, ainda, reagendar data/horários de realização, comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos,
o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e
moral); 6. Para inscrição por empenho solicitar dados bancários e documentação pelo e-mail: estrategia.inst@gmail.com

Informações e Inscrições
(98) 3014-4107

estrategia.inst@gmail.com
www.institutoestrategia.com.br redes sociais

@instituto_estrategia

instituto estrategia


