
CURSO 
O INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA 
PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS
DE CONTABILIDADE 

À ACOPESP reserva-se o direito de cancelamento do Evento se até o dia 20/02/2020 não 
houver quorum necessário à sua realização. Na ocorrência,  imediatamente serão efetuadas as 

devoluções dos valores das inscrições por ventura já recebidas.

PROGRAMA

Conceitos Básicos:
• O Patrimônio das entidades
• Atribuições do setor patrimonial
• PCASP, MCASP, NBCASP
• Lançamentos de fechamento contábil e Integração entre 
Patrimônio e a Contabilidade
• Procedimentos diários
• Os registros contábeis diversos
• Durabilidade, fragilidade, incorporabilidade,
transformabilidade 
e perecibilidade.
• Reavaliação, vida útil e valor residual
• Redução ao Valor Recuperável - Impairment
• Cálculo e lançamentos da Depreciação; 
• Critérios para a classi�cação de bem patrimonial, 
materiais de consumo, serviços e obras;
• Responsabilidade pela guarda;
• Bens de pequeno valor;
• Cadastro em conjunto dos bens;

Rotinas durante o Inventário:
• Registros de Ingresso
• Incorporação e Tombamento
• Número de Tombamento do Bem
• Termo de Responsabilidade
• Tipos de Bens: Uso Comum do povo, Especial e Dominical
• Transferência de Bens
• Procedimento de Baixa
• Doação
• Extravio ou Furto
• Venda / Leilão
• Bens Inservíveis
• Bens não localizados
• Bens dados em cedência
• Bens recebidos em cedência

Envolvidos com o Patrimônio:
• O sistema de controle interno e a relação com o patrimônio;
• O setor de patrimônio e os servidores que devem integrar o setor;
• Exercícios práticos;
• Casos práticos a estudar.

OBJETIVO:
Entender os conceitos e a estrutura de
 organização de um inventário no setor 
público e sua integração com a contabilidade 
para o atendimento ao
 PCASP, MCASP e NBCASP.

PÚBLICO ALVO:
Servidores da administração, fazenda, 
patrimônio, contabilidade, controle interno e
secretários municipais.

METODOLOGIA DE ENSINO:
Apresentar os conceitos teóricos,
embasamento legal e exercícios práticos
dos procedimentos inventariais;

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
As inscrições devem ser feitas até o dia  
19/02/2020 na �cha disponível no site da
 ACOPESP – www.acopesp.org.br. A 
con�rmação da inscrição será efetivada
 mediante o envio do comprovante de 
pagamento ao email 
acopesp@acopesp.org.br. 

FORMAS DE PAGAMENTO:  
Depósito bancário com identi�cação, 
cheque nominal ou ordem de pagamento
a favor da ACOPESP, 
CNPJ:  51.174.381/0001-66. 
Bancos: 
Santander, Agência 0658 , 
conta corrente 13-005029-9 ou 
Banco do Brasil S/A – Agência 2807-X, 
conta corrente 10.003-X. 

INFORMAÇÕES:
 ACOPESP, pelo telefone (11)3733-2667 
ou pelo email acopesp@acopesp.org.br. 



CURSO 
O INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA 
PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS
DE CONTABILIDADE 

PROFESSOR 
CEZAR  VOLNEI  MAUSS
Contador. Especialista em Gestão e Controleda Administração Pública. 
Mestre em Contabilidade e Auditoria. Foi Professor da ULBRA das 
disciplinas: Fundamentos de contabilidade, Gestão de custos, 
Administração �nanceira I e II, Gestão estratégica. 
Professor da FAT de Tapejara/RS. Proprietário da empresa Mauss Consultoria
 em Gestão Ltda, para atuar com consultoria em empresas privadas e 
órgãos públicos. Pesquisador da Ulbra na área gerencial das empresas com 
publicações realizadas no Congresso Brasileiro de Custos, Simpósio de
 Excelência em Gestão e Tecnologia Empresarial (SEGET), com publicações
 internacionais nos EUA e Venezuela. .Membro da Comissão de estudos 
de contabilidade pública do CRC/RS.

Autor do livro publicado pela editora Atlas: 
- Gestão de custos aplicada ao setor público;
- Análise das demonstrações contábeis governamentais;
Autor do livro publicado pela editora Alemã OmniScriptum:
- A gestão de custos e resultado pública: sua integração com um sistema 
de  planejamento parametrizado;

Co-autor do livro publicado pelo CRC/RS:
- Processo licitatório e a Lei Complementar 123/2006;
- NBCASP Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
sob a ótica das IPSAS: um estudo comparativo
- A estruturação, organização e atuação dos controles internos municipais 
segundo a norma contábil

Autor do Capítulo do Livro publicado na Holanda: 
- XBRL in public administration as a way to evince and scale the use of 
information, inserido no livro: Innovations and Advanced Techniques in 
Computers and Information Sciences and Engineering;

Autor de 3 capítulos de livro publicados na Espanha pela Universidade de 
Cantábria - Gobernanza Empresarial de Tecnologías de la Información 
 In: Angel Cobo Ortega; Adolfo Vanti. (Org).: O controle interno municipal 
a luz das NBCASP e sua relação com os sistemas de informação. 
A contabilidade governamental brasileira, evidenciação e transparência 
da informação contábil em um contexto tecnológico. Procedimentos e 
práticas de contabilidade governamental, à luz das NBCASP, para melhoria
 da conformidade da informação contábil. 

DATA/LOCAL
Dia 05 de março de 2020, 
das 9h00 às 18h00.
Local: Braston Hotel 
Rua Martins Fontes, 330 – Centro
São Paulo/SP
Carga horária: 8h/aula

INVESTIMENTO
R$ 495,00 por participante
Incluso: pasta exclusiva com
material, co�ee break e almoço


