
 

Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento 
Concessão, Execução Orçamentária, CPGF, Execução Financeira, Prestação de 
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APRESENTAÇÃO: 

Capacitar servidores a utilizarem o Suprimento de Fundos - SF por meio, principalmente, 
do Cartão de Pagamentos do Governo Federal – CPGF, evidenciando e esclarecendo as 
principais rotinas de execução orçamentária e financeiras no âmbito do SIAFI e 
procedimentos no Sistema do Cartão de Pagamento (Autoatendimento Setor Público 
do Banco do Brasil). 
 
 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
O enfoque do curso é treinar os servidores responsáveis pela gestão, acompanhamento 
e execução orçamentária e financeira do Suprimento de Fundos no âmbito da União, 
utilizando-se o SIAFI e, principalmente, a ferramenta Cartão de Pagamento do Governo 
Federal – CPGF, bem como os agentes supridos. 
 
 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

Módulo I – Concessão de Suprimento de Fundos 
• 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 (Base Normativa: Lei nº 4.320/64, Decreto nº 93.872/86, 
Decreto nº 5.355/05, Decreto nº 6.370/08, Decreto nº 6.467/08); limites orçamentários e 
financeiros para a concessão e utilização do suprimento; exercício prático de concessão. 

 

Carga horária 
21 horas 

PRESENCIAL 
13 a 15 jul 22 

 Fortaleza, CE 

CERTIFICADO 
de participação 

 



 

Módulo II – Execução Orçamentária do Suprimento de Fundos 
• Execução. Criação da lista de itens. Emissão de empenhos.  
• SiafiWeb (Novo CPR): Apresentação, Vantagens do CPR, Conceitos Básicos, Liquidação das 

despesas de suprimento de fundos, Estrutura e funcionamento do NovoCPR. 
• Conhecendo as Tabelas de Apoio: Verificando Tipos de Documentos (CONTIPDH), 

consultando as Situações (CONSIT). 
• Inclusão de documento hábil SF. 
 
Módulo III – Gerenciamento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) 
• Aspectos do Autoatendimento 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. 

• Consultando demonstrativos mensais. 
• Incluindo e alterando Limites no AASP. 
• Visualização e impressão das faturas do CPGF. 
• Concedendo poderes a outros usuários do AASP. 
• 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. 

• Utilização dos recursos pelo suprido – saque com o CPGF. 
 
Módulo IV – Execução Financeira do Suprimento de Fundos 
• Solicitação de recursos; autorização para utilização dos recursos. 
• Procedimentos para o pagamento da fatura do CPGF. 
• 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: 

o saque do suprido pelo valor líquido da despesa; e 
o saque do suprido pelo valor bruto da despesa. 

Módulo V – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos e Sistema do Cartão de 
Pagamento (SCP) 
• Reclassificação da despesa no CPR. 
• Devolução de valor do saque não utilizado (GRU/DU). 
• Anulação dos saldos de suprimento de fundos não utilizados. 
• Lançamento no CPR os saques efetuados. 
• Anulação parcialmente dos saldos de empenhos não utilizados. 
• Aspectos do detalhamento das despesas de suprimento de fundos no SCP. 



 

• Detalhamento de compras por meio de fatura e por meio de saques com o Cartão de 
Pagamento do Governo Federal. 

• Preenchimento dos campos de detalhamento no SCP. 
 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será a nossa Professora Rosaura Haddad, graduada em Ciências Contábeis 
pela Universidade de Brasília (UnB); graduada em Administração pela 
Universidade Católica de Brasília e pós-graduada em Análise de Sistemas 
pela FUNCEP. 
 

Atuou como Consultora do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto a SEFAZ-
AL, no Desenvolvimento e Implantação Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Estado de Alagoas - SIAFE/AL.  
 
Em 2020, foi Auditora Chefe da NOVACAP. Na Associação Brasileira de Orçamento Público 
(Abop) é professora da disciplina de Administração Orçamentária e Financeira e 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, coordenador dos cursos de Siafi e Tesouro Gerencial. 
Atua na capacitação de gestores públicos em todo o país. Instrutora com experiência há 34 
anos. 
 
Autora do livro Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 2ª edição- 2017; elaborado para 
atender aos alunos da Universidade Aberta do Brasil - UAB. 
 
 

MODALIDADE PRESENCIAL: 
Carga Horária: 21 horas 
Horário: 08h30 às 17h00 (intervalo: 12h30-14h00) 
Investimento: R$ 2.890,00 
Incluso: Certificado, material didático, almoço e coffee-break. 
 

➢ Turma 01 – JULHO 2022:  
Datas: 13, 14 e 15 de julho de 2022 
Local: Fortaleza, CE 
 
 
 

 



 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para as 
seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito e 
PicPay 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/curso-suprimento-de-fundos-e-cartao-de-pagamento

