
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO 2020 
PARA ENVIO AO TCEES, DE ACORDO COM AS ATUALIZAÇÕES DA IN 43 E APRESENTAÇÃO 
DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA IN 68 DE 08.12.2020 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Neste curso abordaremos e questão da composição e análise dos arquivos da 
Prestação de Contas Anual de 2020, com ênfase nas IN’s do TCE/ES, principais 
irregularidades que causam a rejeição de contas, providências para encerramento do 
exercício, aspectos relevantes do último ano de mandato e elaboração de relatórios do 
controle interno (RELACI/RELUCI). 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Secretários, subsecretários, contadores, auditores, controladores e demais servidores 
envolvidos na apresentação da prestação de contas anual. 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

• Inovações com relação aos arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual de 
2020; 

• Composição, conteúdo e forma de apresentação e envio das contas; 
• Apresentação de check-list para montagem da documentação da prestação de 

contas; 
• Roteiro de conferências e principais análises de consistência e regularidade das 

demonstrações contábeis e de outros documentos da PCA; 
• Exercícios práticos de conferência e análise de consistência de saldos das principais 

contas contábeis e respectivos demonstrativos; 
• Apresentação de conteúdo de notas explicativas das Demonstrações Contábeis; 
• Sugestões de principais providências visando o encerramento do exercício e outras 

normas de procedimentos para auxílio da elaboração da PCA; 
 

Carga horária 
20 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

 
 

• Sugestões de principais providências visando a apresentação da prestação de 
contas referente ao último ano de mandato; 

• Elaboração do Relatório de Gestão; 
• Abordagem sobre os principais eventos que levam à rejeição de contas; 
• Oficinas de Elaboração de RELACI e RELUCI; 
• Itens de Abordagem Prioritária e Itens de abordagem complementar... 
 
QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será o nosso Professor Edilson Barboza, Auditor de 
Controle Externo do TCE-ES. 
 
Bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Gestão da 
Informação Contábil e especialista em auditoria, 
controladoria e administração pública. 
 
Atuou como Assessor Especial do Governo do Estado do 

Espírito Santo, Auditor Geral do Estado e Diretor Geral de Autarquias em âmbito estadual 
e federal. 
 
Lecionou em cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação nas áreas de 
finanças pública, auditoria e controle, tendo atuado, ainda, como instrutor da Escola de 
Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Centro de Especialização e 
Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 
 
CARGA HORÁRIA E DATA: 
20 (vinte) horas. 
 
18, 19, 20, 21 e 22 Jan 2021 
13h00 às 17h00 
Inscrições até: 12 de janeiro 2021 
 
 
 
 



 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 

Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.100,00 (mil e cem reais). 
 
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/pca

