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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo legislações complementares, súmulas, jurisprudências
e/ou orientações jurisprudenciais (OJ), até a data da publicação deste Edital.
Cargos de Nível Fundamental e Médio
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa (comum a todos os cargos)
Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e
acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos
de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e
transformação de estruturas.
Matemática (apenas para o cargo de Operador de Computador)
Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta.
Unidades de medida: distância, massa e tempo. Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro
grau. Porcentagem e proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões
aritmética e geométrica. Juros. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e
área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Medidas de comprimento, área, volume. Princípios
de contagem e noção de probabilidade.
Noções de Informática (exceto para o cargo de Operador de Computador)
Microinformática, Hardware e Software: conceitos, características, modalidades de processamento, hardware,
componentes e funções, periféricos e dispositivos de entrada e saída de dados, de armazenamento e ópticos,
memórias, impressoras, mídias, barramentos, conectores, equipamentos. Proteção e segurança de equipamentos.
Software básico e Software aplicativo, principais sistemas operacionais de mercado no Brasil (ambientes Linux e
Windows 8/8.1/10 BR): conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Organização e
gerenciamento de arquivos e pastas. Aplicativos do pacote MSOffice 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel,
PowerPoint, Access) e suíte Libre Office versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress, Base), em português conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos dos softwares. Redes de Computadores,
Web e Internet: conceitos, características, comunicação de dados, sinais analógico e serial, transmissão serial e
paralela, half-duplex e full-duplex, meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet e ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas
e wireless, máscaras de rede. Notação CIDR, Utilitários. Gerenciamento e manutenção de rede. Web: conceitos
básicos e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet; navegação, correio eletrônico,
grupos de discussão, busca e pesquisa, características, acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet, Intranet e
Extranet, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome (versões atuais em português). Correio Eletrônico:
Webmail e Mozilla Thunderbird. Redes Sociais. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Computação na nuvem
(cloud computing). Segurança: conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus, sistemas de
backup, criptografia, assinatura digital e autenticação. características, segurança de equipamentos, de sistemas de
informação, em redes e na internet. Vírus. Pragas virtuais. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. Aplicativos para
segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). Gestão e
Tecnologia da Informação e do conhecimento: conceitos básicos de dados, informação, conhecimento, sistemas de
informação, Datawarehouse, Datamining, extração de conhecimento utilizando análise de base de dados.
Legislação (comum a todos os cargos)
Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ; Lei Orgânica do Município de Mangaratiba-RJ.
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Conhecimentos Específicos (Níveis Fundamental e Médio)
Redator Legislativo (Nível Fundamental)
Manual de Redação da Presidência da República (3ª Edição, revista, atualizada e ampliada – 2018): Aspectos
Gerais da Redação Oficial. O que é Redação Oficial? Atributos da Redação Oficial. Das Comunicações Oficiais:
conceitos gerais. Pronomes de tratamento: concordância com os pronomes de tratamento. Signatário: cargos
interino e substituto; signatárias do sexo feminino. Grafia de cargos compostos. Vocativo. O padrão ofício. Partes
do documento no padrão ofício. Fechos para comunicações. Identificação do signatário. Tipos de documentos.
Variações dos documentos oficiais. Mensagem: definição, finalidade, forma e estrutura. Correio eletrônico (email): definição, finalidade, valor documental, forma e estrutura; anexos; recomendações. Elementos de
Ortografia e Gramática. Sintaxe. Concordância (verbal e nominal). Regência verbal. Pontuação. Pronomes
demonstrativos. Semântica. Dos Atos Normativos: fundamentos da elaboração normativa. Questões fundamentais
da elaboração normativa. Requisitos da elaboração normativa. Princípio da reserva legal. Desenvolvimento de uma
lei: considerações preliminares. O processo legislativo interno. Técnica Legislativa e Atos Normativos. Critérios de
sistematização. Atos normativos (forma e estrutura). Matéria legislada. Lei ordinária. Lei complementar. Lei
delegada. Decreto. Portaria.
Vigilante (Nível Fundamental)
Noções básicas sobre os serviços de vigilante e de vigilância desarmada. Técnicas de vigilância preventiva.
Providências e medidas nos casos de anormalidades, danos ou arrombamentos ao patrimônio público. Bens
móveis e imóveis patrimoniais ou de domínio público. Conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício
das atribuições do cargo, bem como sua manutenção e conservação. Conhecimentos básicos sobre o controle de
entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância. Conhecimentos básicos sobre as normas, leis e
atribuições inerentes ao cargo. Conhecimentos básicos de Direitos Humanos e relações humanas no trabalho.
Conhecimentos básicos sobre Sistema de Segurança Pública. Noções de prevenção de combate a incêndio.
Limpeza e organização. Planejamento e organização das atividades de trabalho.
Assistente de Controle Interno (Nível Médio)
Administração Pública. Poderes e Atos Administrativos. Serviços públicos. Responsabilidade civil do Estado.
Controle da Administração Pública. Licitações e Contratos administrativos - Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Noções de Contabilidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios Fundamentais da contabilidade.
Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Procedimentos contábeis diversos. Depreciação.
Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e
interpretação. Conciliação e análise de contas patrimoniais e de resultado. Estrutura e conceitos básicos de
contabilidade de custo. Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei nº 4.320/1964 Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados. Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002). Portaria nº 448, de 13 de Setembro de 2002 da Secretaria do
Tesouro Nacional.
Operador de Computador (Nível Médio)
Microinformática: modalidades de processamento, conceitos, características, hardware dos computadores,
componentes e funções, dispositivos de entrada e saída de dados, memórias, dispositivos de armazenamento,
dispositivos ópticos, impressoras, mídias, barramentos, conectores, equipamentos. Proteção e segurança de
equipamentos. Sistemas operacionais (ambientes Linux e Windows 8/8.1/10 BR): conceitos, características,
ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Noções de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas. MS Office 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel, PowerPoint) e Libre Office
versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress): conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do
software e emprego dos recursos. Redes de Computadores e Internet: conceitos, características, comunicação de
dados, sinais analógico e serial, transmissão serial e paralela, half-duplex e full-duplex, meios de transmissão,
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conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet e
ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas e wireless, máscaras de rede. Notação CIDR,
Utilitários. Gerenciamento e manutenção de rede. Web: conceitos, características, acesso, navegação, busca,
pesquisa, Internet, Intranet e Extranet, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome (versões atuais em
português). Correio Eletrônico: Webmail e Mozilla Thunderbird. Redes Sociais. Sítios de busca e pesquisa na
Internet. Computação na nuvem (cloud computing). Algoritmos e Programação de computadores: conceitos
básicos, características, estruturas de dados, construção de algoritmos. Fluxograma e Pseudocódigo. Linguagens
de programação e Ambientes de Desenvolvimento Java, Java Script, HTML, HTML 5, XHTML, XML, CSS, ASP e
PHP. Programação Orientada a Objetos. Sistemas de Informação e Bancos de Dados: conceitos, noções de
sistemas de informação, características, ciclo de vida de sistemas, metodologias, modelo relacional, modelagem,
Orientação a Objetos, UML, SQL. SQL Server, MySQL, Oracle e Postgre SQL. Segurança: conceitos, características,
segurança de equipamentos, de sistemas de informação, em redes e na internet. Noções de vírus, worms e pragas
virtuais. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.).
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). Segurança da informação. Procedimentos de segurança.
Supervisor Legislativo (Nível Médio)
Conceitos básicos sobre a Administração Pública. Administração Pública (Artigos 37 ao 41, Capítulo VII). Das
finanças públicas (Título IV, Capítulo II, artigos 163 a 169). Princípios Constitucionais. Noções básicas de
contabilidade pública: receitas, despesas, ativo, passivo, patrimônio líquido. Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos

que

menciona.

Instrumentos

de

Planejamento

Público,

Plano

Plurianual,

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias, Orçamento Público: Lei nº 4.320/1964 - Lei de Orçamento. Disposições Gerais; Conteúdo e Forma
da Proposta Orçamentária. Dos Créditos Adicionais; Do Controle Externo. Lei nº 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal. Disposições Preliminares; Do Planejamento; Da Receita Pública; Da Despesa Pública: Da
Geração da Despesa, Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado, Das Despesas com Pessoal, Do Controle da
Despesa Total com Pessoal. Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002). Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei
nº 8.666/1993).
Cargos de Nível Superior
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa (comum a todos os cargos)
Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e
acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos
de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e
transformação de estruturas.
Noções de Informática (exceto para o cargo de Supervisor de Informática)
Microinformática, Hardware e Software: conceitos, características, modalidades de processamento, hardware,
componentes e funções, periféricos e dispositivos de entrada e saída de dados, de armazenamento e ópticos,
memórias, impressoras, mídias, barramentos, conectores, equipamentos. Proteção e segurança de equipamentos.
Software básico e Software aplicativo, principais sistemas operacionais de mercado no Brasil (ambientes Linux e
Windows 8/8.1/10 BR): conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Organização e
gerenciamento de arquivos e pastas. Aplicativos do pacote MS Office 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel,
PowerPoint, Access) e suíte Libre Office versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress, Base), em português conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos dos softwares. Redes de Computadores,
Web e Internet: conceitos, características, comunicação de dados, sinais analógico e serial, transmissão serial e
– 36 –

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020

paralela, half-duplex e full-duplex, meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet e ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas
e wireless, máscaras de rede. Notação CIDR, Utilitários. Gerenciamento e manutenção de rede. Web: conceitos
básicos e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet; navegação, correio eletrônico,
grupos de discussão, busca e pesquisa, características, acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet, Intranet e
Extranet, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome (versões atuais em português). Correio Eletrônico:
Webmail e Mozilla Thunderbird. Redes Sociais. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Computação na nuvem
(cloud computing). Segurança: conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus, sistemas de
backup, criptografia, assinatura digital e autenticação. características, segurança de equipamentos, de sistemas de
informação, em redes e na internet. Vírus. Pragas virtuais. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. Aplicativos para
segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). Gestão e
Tecnologia da Informação e do conhecimento: conceitos básicos de dados, informação, conhecimento, sistemas de
informação, Datawarehouse, Datamining, extração de conhecimento utilizando análise de base de dados.
Legislação (exceto para o cargo de Consultor Jurídico)
Lei Orgânica do Município de Mangaratiba. Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Raciocínio Lógico-matemático (somente para o cargo de Supervisor de Informática)
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Diagramas lógicos. Proposições e conectivos: Conceito de proposição, valores lógicos das proposições, proposições
simples, proposições compostas. Operações lógicas sobre proposições: Negação, conjunção, disjunção, disjunção
exclusiva, condicional, bicondicional. Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências.
Implicação lógica, equivalência lógica, Leis De Morgan. Argumentação e dedução lógica. Sentenças abertas,
operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador universal, quantificador existencial, negação de
proposições quantificadas. Argumentos Lógicos Dedutivos e Argumentos Categóricos.
Conhecimentos Específicos (Nível Superior)
Consultor Jurídico
Direito Constitucional: Estado – origem, formação, conceito e elementos; Forma de Estado; Formas de
Governo; Sistemas de Governo. Direito Processual Constitucional: Constituição e processo; Sistema Jurídico;
Supremacia Constitucional; Nulidade; Conceito de Constitucionalidade; Controle de Constitucionalidade: conceito,
requisitos

e

espécies

Inconstitucionalidade;

de

controle

Súmula

de

constitucionalidade;

Vinculante;

Repercussão

Controle

Geral;

Difuso;

Controle

Incidente

Concentrado;

de

Arguição

Ação

Direta

de
de

Inconstitucionalidade; Ação declaratória de constitucionalidade; Ação declaratória de inconstitucionalidade por
omissão; Ação direta de inconstitucionalidade interventiva; Arguição de descumprimento de preceito fundamental;
Controle de Constitucionalidade no âmbito estadual; Writs Constitucionais: Habeas corpus; Habeas data; Mandado
de injunção; Mandado de segurança; Ações Constitucionais. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais;
Organização do Estado e do Poder. Federação: características; Federação Brasileira; União; Competência da
União; Regiões Administrativas e de Desenvolvimento; Estados-membros; Formação dos Estados-membros;
Competência dos Estados-membros; Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; Municípios;
Formação dos Municípios; Competência dos Municípios; Distrito Federal; Competência do Distrito Federal;
Territórios Federais; Natureza Jurídica dos Territórios; Repartição das Competências; Intervenção; Intervenção
Federal; Intervenção Estadual; Poder Legislativo: Estrutura dos Poderes Legislativo Federal, Estadual, Municipal,
Distrital e dos Territórios; Atribuições do Congresso Nacional; Câmara dos Deputados: competência privativa da
Câmara dos Deputados; Senado Federal: competência privativa do Senado Federal; Das reuniões das Casas
Legislativas: sessão Legislativa; Das comissões; Dos Parlamentares: Federais, Estaduais, Municipais e Distritais;
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Remuneração dos Parlamentares; Imunidades Parlamentares; Imunidade Material e Formal; Incompatibilidades e
Impedimentos dos Parlamentares; Perda do Mandato do Deputado ou Senador; Cassação e Extinção do Mandato;
Fidelidade e Infidelidade Partidária; Perda do Mandato por ato de infidelidade partidária; Processo Legislativo:
tipos e espécies; Procedimento; Fases; Iniciativa; Discussão e Aprovação; Execução; Espécies Normativas;
Emenda Constitucional; Leis Complementares, Ordinárias e Delegadas, Medida Provisória, Decreto Legislativo e
Resoluções; Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas; Poderes dos Tribunais de
Contas: Composição, características e atribuições dos Tribunais de Contas; Tribunais de Contas Estaduais e do
Distrito Federal; Tribunais de Contas Municipais; Ministério Público de Contas; Poder Executivo: o exercício do
Poder Executivo no âmbito federal, estadual, municipal, distrital e dos territórios. Atribuições; Posse e Mandato;
Vacância e impedimentos dos cargos; Ministros de Estado; Conselho da República; Conselho de Defesa Nacional;
Crimes de Responsabilidade; Crimes Comuns; Prisão; Imunidade Formal; Poder Judiciário: Jurisdição; Função
jurisdicional; Órgãos do Poder Judiciário; Direitos e Garantias Fundamentais: Evolução; Características;
Aplicabilidade; Direitos Humanos; Direitos Fundamentais explícitos e implícitos; Convenções e Tratados
Internacionais sobre Direitos Humanos; Conflito entre Direitos Fundamentais; Direitos Individuais e Coletivos;
Direitos Sociais; Direitos da Nacionalidade; Direitos Políticos; Inelegibilidades; Ficha Limpa; Partidos Políticos; Os
mecanismos de participação do cidadão, do povo e da sociedade na vida política e administrativa brasileira;
Ordem Social: Seguridade Social; Educação; Cultura; Desporto; Ciência e Tecnologia; Comunicação Social; Meio
Ambiente; Família, criança, adolescente e idoso; Direito à Proteção Especial; Índios; Ordem Econômica e
Financeira: Princípios da Ordem Econômica; Sistema Financeiro Nacional; Intervenção do Estado; Da política
urbana; Da política agrícola; Da Administração Pública: princípios constitucionais; Servidor Público; Licitação;
Improbidade Administrativa; Servidor público e mandato eletivo; Sistema Remuneratório; Previdência e
estabilidade do servidor público. Direito Administrativo: conceito de Direito Administrativo; Origem; Bases
ideológicas; Regime jurídico administrativo; Função pública; Função administrativa; Função política ou de
governo; Conceito de interesse público; Interesse primário e secundário; Regime jurídico-administrativo;
Princípios constitucionais do Direito Administrativo: expressos e implícitos. Organização Administrativa: órgãos
públicos; Competências administrativas; Competências discricionárias e vinculadas: Conceito, fundamentos e
limites

da

discricionariedade,

mérito

do

ato

administrativo,

discricionariedade

técnica,

controle

da

discricionariedade; Centralização e descentralização administrativa; Desconcentração; Hierarquia administrativa;
Delegação e avocação de competência. Administração Indireta: Conceito. Controle da Administração indireta.
Autarquias. Autarquias especiais. Agências executivas. Agências reguladoras. Fundações públicas. Fundações
municipais. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Consórcios públicos. Contrato
de rateio e de programa. Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto Federal nº 6.017/07. Convênios entre entidades
federativas. Acordos de cooperação. Terceiro Setor: conceito; Entes paraestatais; Serviços sociais autônomos;
Organizações sociais; Contrato de gestão; Lei Federal nº 9.637/98; Organizações de sociedade civil de interesse
público; Termo de parceria; Lei Federal nº 9.790/99; OSCIPS; Lei Federal nº 2.019/14. Servidores públicos:
conceito e classificação; Servidores estatais: servidores e empregados públicos; Normas constitucionais sobre os
servidores estatais; Servidores públicos: conceito e regime jurídico; Remuneração dos servidores públicos;
Acessibilidade aos cargos públicos; Concurso público; Processo seletivo público; Contratação temporária;
Terceirização; Direito de greve e sindicalização dos servidos públicos; Cargos públicos; Estágio probatório;
Estabilidade; Provimento; Remoção; Cessão de servidores; Enquadramento; Redistribuição; Direitos dos
servidores municipais; Aposentadoria dos servidores públicos; Regime próprio e previdência complementar;
Deveres e proibições dos servidores públicos; Regime disciplinar dos servidores públicos; Sanções disciplinares;
Processo administrativo disciplinar: apuração preliminar, sindicância, processo sumário, procedimento sumário,
inquérito administrativo, inquérito administrativo especial, exoneração de servidor em estágio probatório;
Responsabilidade civil dos servidores públicos; Competência Regulamentar: Decreto executivo. Regulamentos de
execução; regulamentos de complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de
normas abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regulamentos. Controle parlamentar
e jurisdicional dos regulamentos. Atos Administrativos: ato administrativo e fato administrativo; Conceito,
classificação, espécies de ato administrativo; Licenças e autorizações administrativas; Existência, validade e
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eficácia do ato administrativo; Elementos e pressupostos; Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder;
Atributos; Extinção e modificação do ato administrativo; Revogação; Retificação e invalidação; convalidação;
Efeitos dos vícios. Processo Administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo
administrativo; Audiências e consultas públicas; Coisa julgada administrativa; Lei Federal nº 9.784/99. Licitações
públicas: Lei Federal nº 8.666/93; Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação; Princípios da licitação;
Lei Federal nº 12.232/2010; Modalidades licitatórias; Pregão, Lei Federal 10.520/02; Processo licitatório; Registros
cadastrais; Registro de preços; Contratos administrativos: conceito e natureza jurídica; Peculiaridade e
características dos contratos administrativos; Prazo e prorrogação do contrato; Formalidades, instrumento
contratual; Eficácia; Extinção; Contratos administrativos e regime diferenciado de contratações (RDC); Diversas
espécies de contratos administrativos; Administração pública locadora e locatária; Convênios administrativos.
Serviços públicos: conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, usuário,
titularidade; Serviços de interesse local; Serviço público de educação; Lei Federal 9.394/96; Serviço de saúde e
direito sanitário; Sistema único de saúde; Lei Federal nº 8.080/90; Concessão de serviço público: conceito,
natureza jurídica, remuneração do concessionário; Licitação das concessões; Contrato de concessão; Direitos,
deveres e responsabilidade da concessionária e do poder concedente; Lei Federal nº 8.987/95; Permissão e
Autorização de serviço público; Parcerias Público Privadas; Concessão administrativa; Licitação das parcerias;
Regime de garantias; Regimes de empreitada; Responsabilidade do construtor e da Administração. Intervenção do
Estado no domínio econômico: infrações administrativas à ordem econômica. Regulação administrativa;
Exploração de atividade econômica pelo Estado; Atividades privadas sob-regime especial; Infrações e sanções
administrativas: providências acautelatórias; Multas administrativas; Poder de polícia; Ordenação administrativa;
Relação geral e especial de sujeição; Responsabilidade das pessoas jurídicas; Lei Federal nº 12.846/13;
Restrições, limitações e sacrifícios do direito de propriedade: função social da posse e da propriedade;
Desapropriação; Declaração de utilidade pública; Processo de desapropriação; Imissão provisória na posse; Justa
indenização; Desistência da desapropriação; Desapropriação indireta; Retrocessão; Desapropriação de bens
públicos; Perdimento de bens; Requisição; Servidão administrativa; Tombamento; Bens públicos: conceito,
classificação, afetação e desafetação, regime jurídico; Gestão de bens públicos; Utilização pelos administrados:
autorização, permissão e concessão de uso; Concessão de direito real de uso; Enfiteuse; Abandono; Coisas
perdidas; Bens de pessoas ausentes; Herança jacente e vacante; Alienação de bens públicos; Controle da
Administração: controle interno e externo; Controle parlamentar; Controle do Tribunal de Contas; Sustação de
atos e contratos administrativos; Controle jurisdicional; Controle pelo cidadão e pelo Ministério Público;
Responsabilidade Extracontratual do Estado: indenização e ressarcimento; Responsabilidade estatal por atos lícitos
e ilícitos; Responsabilidade estatal comissiva e omissiva; Excludentes de nexo causal e de imputação; Dano
indenizável; Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos; Responsabilização administrativa e jurisdicional;
Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92; Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar n.º
101/00; Lei de Acesso à Informação: Lei Federal n.º 12.527/11; Responsabilidade dos Prefeitos: Decreto-Lei nº
201/67. Direito Civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; Lei Complementar nº 95/98; Capacidade
civil e direitos inerentes à personalidade; Teorias e aplicação do fato, ato e negócio jurídico, inclusive elementos
incidentais, defeitos e invalidade do negócio jurídico. Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico; Atos jurídicos
lícitos e ilícitos. Teorias sobre o dano moral, dano estético, dano coletivo e dano social; Prescrição e decadência;
Direito das obrigações; Contratos: disposições gerais do Código Civil de 2002, extinção do contrato. Classificação
dos contratos. Contratos preliminares e definitivos. Interpretação dos contratos. Contratos típicos dispostos no
Código Civil de 2002: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação, locação, comodato, prestação de
serviços, empreitada, mandato, transporte, seguro, fiança, transação e compromisso; Institutos da supressio e do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium); Atos unilaterais: pagamento indevido e
enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, contratual e póscontratual). Teoria da responsabilidade civil objetiva; Posse e detenção; Direitos reais de superfície, servidões,
usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de
uso; Propriedade. Função social da propriedade. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017; Parcelamento do solo
urbano; Direitos de vizinhança; Loteamento; Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 6.015/73. Lei nº
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8.245/91; Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF). Direito Processual Civil: O Direito e os conflitos de
interesses. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação.
Direito Processual Intertemporal. Critérios. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública e do advogado público;
Jurisdição. Conceito. Característica. Natureza jurídica. Princípios. Limites. Competência. Critérios determinadores.
Competência internacional e interna. Competência originária dos Tribunais Superiores. Competência absoluta e
relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições.
Perpetuação da jurisdição. Prorrogação e prevenção; Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual.
Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do
processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Valor da Causa; Fatos e atos
processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades; Tutela provisória. Tutela de urgência: Do
procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Do procedimento da tutela requerida em
caráter antecedente. Estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Da tutela da
evidência. Tutela provisória de urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Suspensão de
segurança, de liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de
tutela contra o Poder Público; Procedimento Comum. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição
inicial. Improcedência liminar do pedido. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. Prescrição.
Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do processo; Resposta do Réu.
Contestação. Reconvenção. Incidentes processuais; Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do
processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua
produção. Audiência de instrução e julgamento; Sentença. Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação,
intimação, correção e integração da sentença. Execução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites;
Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. Apelação.
Agravos. Embargos de Declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos
Tribunais Superiores. Reclamação e correição; Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e impugnação.
Execução contra a Fazenda Pública e embargos à execução. Precatórios e obrigações de pequeno valor;
Precedentes. Incidentes de resolução de demandas repetitivas. Assunção de competência. Recurso especial ou
extraordinário repetitivo; Procedimentos Especiais. Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal;
Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data; O Processo Civil
nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de
Constitucionalidade. Tutelas. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito Difusos e Coletivos: Direitos ou interesses difusos, coletivos
e individuais homogêneos. Conceito e formas de tutela; Instrumentos de resolução extrajudicial de conflitos de
natureza coletiva. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta (TAC). Fundos; Processo Civil Coletivo. Teoria
geral do processo civil coletivo. Princípios gerais do processo civil coletivo. Sistema de Vasos Comunicantes. Ações
cabíveis. Legitimidade ativa e passiva. Interesse Processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Competência.
Litispendência, conexão e continência. Antecipação de tutela e outras medidas de urgência. Multas. Desistência.
Transação. Prova. Recursos. Sentença. Custas e demais encargos da sucumbência. Coisa Julgada. Liquidação,
Cumprimento e Execução. Fundos; Tutela de outros direitos metaindividuais – leis e interpretação: Saúde (Lei nº
8.080/90). Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010). Necessidades Especiais (Lei nº 7.853/89, Lei nº 10.098/2000,
Lei nº 10.216/2001, Lei nº 13.146/2015, Decreto Legislativo nº 186/2008, Decreto nº 6.949/2009). Educação (Lei
nº 9.394/96). Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010). Idoso (Lei nº 10.741/2003).
Mulher (Lei nº 11.340/2006). Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Meio Ambiente (Lei nº 9.795/99,
9.605/98, 12.651/2012). Urbanismo (Lei nº 6.766/79, Lei nº 10.257/01). Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990). Direito Tributário e Financeiro: Sistema Tributário Nacional: Titulares do Poder de
Tributar. Princípios Gerais. Lei complementar em matéria tributária. Limitações ao Poder de Tributar (Princípios
Jurídicos da Tributação). Imunidades Genéricas e Específicas. Competência Tributária: Impostos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Empréstimos Compulsórios. Contribuições sociais e outras contribuições.
Repartição das Receitas Tributárias; Código Tributário Nacional: conceito e natureza jurídica do tributo. Impostos,
taxas, contribuições de melhoria. Normas Gerais de Direito Tributário: legislação tributária, fontes principais e
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secundárias do Direito Tributário, vigência da legislação tributária, aplicação da legislação tributária; interpretação
e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: tipos e objetos, fato gerador, sujeito ativo, sujeito
passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário; Responsabilidade Tributária, responsabilidade
dos sucessores, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito Tributário: lançamento
tributário, modalidades de lançamentos; suspensão da exigibilidade do crédito tributário – modalidades; extinção
da exigibilidade do crédito tributário – modalidades; exclusão do crédito tributário – modalidades. Garantias e
Privilégios do Crédito Tributário, preferências. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões
negativas e positivas; Execução Fiscal. Medida Cautelar Fiscal. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária. Ação de Repetição de Indébito. Ação Consignatória em
matéria tributária. Mandado de Segurança; Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade financeira do Estado.
Fontes do Direito financeiro. Constituição Federal/88, Título VI, Cap. II. Lei Federal nº 4.320/64: A Lei do
Orçamento. A Receita Pública – conceito e classificação. A Despesa Pública – conceito e classificação, proposta
orçamentária, elaboração da Lei do Orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais – suplementares, especiais
e extraordinários, execução do orçamento. Fundos Especiais, controle da execução orçamentária, contabilidade,
autarquias e outras entidades. Lei Complementar nº 101/00; Receita Pública: Renúncia de receita. Disponibilidade
de caixa; Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. Sistema financeiro
nacional; Precatórios. Conceito. Histórico. Parcelamento do art. 33 do ADCT. Intervenção Federal. Precatório
alimentar: Súmula 655 do STF. Emenda Constitucional nº 30: débitos de natureza alimentícia; atualização
monetária; requisitório de pequeno valor; Emenda constitucional nº 37: vedação de fracionamento. Parcelamento
do art. 78 do ADCT. Emenda Constitucional nº 62. Prioridade alimentar. Abatimento de débitos tributários.
Compra de imóveis públicos. Atualização monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Assunção de dívida.
Parcelamento do art. 97 do ADCT. Dos sistemas de parcelamento. Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro.
Decisões do Supremo Tribunal Federal. Precatório na lei de responsabilidade fiscal; Empréstimos públicos.
Conceito, natureza, classificação, princípios, regime constitucional. Limitações impostas pela Lei Complementar nº
101/00. Operações de crédito. Antecipação de receita; Controle financeiro interno. Controle financeiro externo.
Controle pelo Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível. Direito
Penal e Processual Penal: Dos crimes contra a Administração Pública – (artigos 312 a 359-H e disposições finais
– artigos 360 a 361 do Código Penal); Lei nº 1.079/50 (crimes de responsabilidade) e Decreto–lei nº 201/67
(prefeitos e vereadores); Lei nº 4.898/65 – Abuso de Autoridade; Lei nº 8.137/90 – Crimes contra a ordem
tributária; Lei nº 8.666/93 (Artigos 100 a 126) – Lei de Licitações; Lei nº 9.504/97 - Normas para eleições.
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Direito do Trabalho: conceito, denominações, características,
divisão, natureza jurídica, funções, autonomia, fundamentos, formação histórica, fontes, princípios, métodos de
interpretação, integração e aplicação, renúncia e transação; Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Trabalho
extraordinário. Acordo de compensação de horas. Horas in itinere. Sobreaviso. Prontidão. Trabalho em regime de
revezamento. Jornada noturna do trabalhador urbano. Intervalos intrajornadas. Intervalos interjornadas.
Descanso semanal remunerado. Férias; Alteração, suspensão, interrupção do contrato de trabalho; Formas de
extinção do contrato de trabalho: despedida por justa causa, despedida sem justa causa, pedido de demissão,
rescisão indireta do contrato de trabalho, término do contrato por prazo determinado, morte do empregado, morte
do empregador, cessação das atividades do empregador. Extinção por acordo entre empregado e empregador;
Prescrição e decadência no Direito do Trabalho; Segurança e medicina do trabalho. Acidente do trabalho e
moléstias ocupacionais; Processo do Trabalho: conceito, autonomia, princípios, natureza jurídica, fontes;
Aplicação, interpretação e integração das normas processuais trabalhistas; Organização e Competência da Justiça
do Trabalho. Ministério Público do Trabalho; Ação trabalhista: conceito, natureza jurídica, condições e elementos;
Audiência no Processo do Trabalho. Arquivamento do processo. Resposta do reclamado (contestação, exceções e
reconvenção). Revelia e confissão. Conciliação; Provas, sentença e coisa julgada no processo do trabalho.
Embargos de declaração; O sistema recursal trabalhista: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de
instrumento, agravo de petição, embargos de divergência, embargos infringentes. Recursos previstos no Código
de Processo Civil aplicáveis ao processo do trabalho: recurso adesivo e recurso extraordinário; Liquidação de
sentença e execução no processo do trabalho. Embargos à penhora e Impugnação à Sentença de Liquidação.
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Embargos de terceiro. Embargos à Arrematação. Embargos à Adjudicação. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Contador
Contabilidade Geral: estrutura conceitual (conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis).
Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial. Ativo: reconhecimento e mensuração. Passivo:
reconhecimento

e

mensuração.

Despesas,

Receitas,

Perdas

e

Ganhos:

reconhecimento

e

mensuração.

Configuração dos diferentes estados patrimoniais. Método das partidas dobradas. Procedimentos contábeis
básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração. Estudo do Capital Social: formação,
aumento e outros eventos; formação e contabilização de reservas. Ajustes de avaliação patrimonial. Operações
envolvendo ingressos e dispêndios de disponibilidades. Estoques. Desconto de duplicatas, aplicações financeiras,
apropriação de encargos e de receitas e despesas financeiras. Constituição e Contabilização de Provisões. Métodos
para reconhecimento e mensuração de participações societárias. Custos: terminologia contábil, classificação,
custeio direto, custeio por absorção, custeio baseado em atividades, departamentalização, sistemas de custeio.
Análise das demonstrações contábeis: análise horizontal e vertical, índices e quocientes financeiros, de estrutura,
liquidez, rentabilidade, atividade e econômicos. Principais tributos direitos e indiretos: conceitos, base de cálculo,
alíquota, incidência, relação com a formação do preço de venda e na apuração de resultados. Demonstrações
Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial,
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos
Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. Contabilidade pública: fundamentos legais e técnicos;
origem, conceito, objeto, campo de aplicação. Orçamento público. Princípios orçamentários. Planejamento: Plano
Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei Orçamentária Anual – LDO. Ciclo orçamentário.
Créditos adicionais. Sistemas contábeis aplicados ao setor público. Plano de Contas aplicado ao setor público –
PCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público – MCASP 8ª edição e atualizações posteriores. Receita e despesa pública: conceitos,
espécies, classificações. Receita Orçamentária: conceito, classificação, etapas (previsão, lançamento, arrecadação,
recolhimento), registro, procedimentos contábeis referentes à receita. Despesa Orçamentária: conceito, etapas
(programação, licitação, empenho, liquidação, pagamento), registro e procedimentos contábeis referentes à
despesa. Restos a Pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida Pública. Dívida Ativa. Demonstrações contábeis
de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e alterações posteriores: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Balanço

Patrimonial,

Demonstração

das

mutações

do

patrimônio

líquido,

Demonstração

das

variações

patrimoniais, Demonstração dos fluxos de caixa, Notas explicativas. Controle interno e externo da administração
pública. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações posteriores (Lei de
Responsabilidade Fiscal); Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores (Lei de Licitações). Lei Federal nº
10.520/2002 (modalidade de licitação – pregão).
Supervisor de Informática
Microinformática, Organização e Arquitetura de Computadores. Conceitos. Modalidades de processamento.
Sistemas de numeração. Hardware: conceitos, características, componentes e funções, dispositivos de entrada e
saída

de

dados,

memórias,

dispositivos

de

armazenamento,

dispositivos

ópticos,

impressoras,

mídias,

barramentos, conectores, equipamentos. Montagem de computadores. Componentes e arquiteturas de sistemas
computacionais (hardware e software). Componentes e arquiteturas de processadores. Ambientes de Alta
Disponibilidade. RAID. Storage DAS, NAS e SAN. Computação em Nuvem. Segurança de Equipamentos. Software
e Sistemas Operacionais. Conceitos básicos. Software básico e software integrado, software aplicativo e software
livre. Conceitos e características dos sistemas operacionais. Gerenciamento de processos e fluxos de execução.
Gerenciamento de memória: alocação, paginação, segmentação e memória virtual. Instalação, configuração,
manutenção e otimização de servidores de Banco de Dados. Virtualização de sistemas. Ambientes Windows
8/8.1/10 BR X Linux: conceitos e características, pastas e diretórios, ícones, atalhos de teclado, comandos, uso
dos recursos. MS Office 2010/2013/2016/2019 BR e Libre Office 6.3 ou superior (editores de textos Word e Writer,
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softwares de planilhas Excel X Calc, Softwares de apresentação PowerPoint e Impress): conceitos, características,
ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Tecnologias de Redes Locais e Redes de Longa Distância. Conceitos.
Comutação. Padrões. Topologias. Cabeamento estruturado. Meios de transmissão. Fibra Óptica. Modelo OSI/ISO.
Padrões. Wireless. Equipamentos. Tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Metro Ethernet e ATM.
Protocolos. Frame Relay. SNA. MPLS. Interligação de Redes. Arquitetura TCP/IP. Máscara de Rede. CIDR. Redes
Locais – Arquiteturas e topologias: conceitos. Infraestrutura: Conceitos básicos de cabeamento estruturado; Tipos
(UTP e STP) e categorias (5e, 6, 6a, 7 e 8) de cabo de par trançado. Arquitetura TCP/IP. Protocolos IPv4 X IPv6,
TCP X UDP, SMTP, FTP, SNMP, DNS. Roteadores; Equipamentos de interligação de redes. Protocolos de
roteamento. Qualidade de serviço (QoS). Ambiente Microsoft Cliente e Servidor: Instalação, configuração e
administração; Utilitários e comandos padrão; Administração de contas de usuários, grupos, permissões de acesso
e compartilhamentos; Sistemas de arquivos FAT e NTFS; Gerenciamento de processos; Configuração de serviços
Internet IIS (HTTP e FTP), DNS, DHCP; Instalação, configuração e administração de serviços de diretório (Active
Directory). Gerenciamento remoto. Noções sobre sistemas distribuídos. Ambiente Linux/Ubuntu: Instalação,
configuração e administração; Utilitários e comandos padrão; Administração de contas de usuários, grupos e
permissões de acesso; Sistemas de arquivos; Gerenciamento de volumes lógicos de arquivos (LVM);
Gerenciamento de processos; Configuração de serviços de rede: HTTP, DNS, SSH, SMTP, NIS, NFS e LDAP;
Gerenciamento remoto. Segurança de Equipamentos, de Redes e na Internet. Segurança física X Segurança
lógica. Confidencialidade, disponibilidade e integridade; Controle de acesso – Autenticação, autorização e
auditoria. Backup. Firewall e proxies. Criptografia. VPN. Certificação Digital: PKI/ICP, Criptografia, Classificação de
Informações. Normas ISO. Normas ABNT. Serviços IP: SSH, DNS, DHCP, SMTP, IMAP, LDAP, NFS, HTTP, HTTPS,
FTP, NAT, NTP e Fundamentos de IPSec. Web, Internet, Intranet e Extranet. Conceitos. Características. Browsers
Edge X Firefox Mozilla X Google Chrome – conceitos, características, uso dos recursos nas versões atuais. Correio
Eletrônico. Conceitos e características. Infraestrutura Webmail e Software Thunderbird Mozilla: ícones, atalhos de
teclado, uso dos recursos. Projeto, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Conceitos básicos. Metodologias.
Modelagem. Orientação a Objetos. Ferramentas e Diagramas. Interface Homem-Máquina. Auditoria de Sistemas.
Análise de Riscos. Bancos de Dados. Fundamentos, características, modelos, componentes e funcionalidades. SQL.
MySQL X SQL Server. 7. Algoritmos e Linguagens de Programação. Conceitos. |Características. Operadores.
Estruturas de controle. Pseudocódigo X Fluxograma. Procedimentos e Funções. Construção de algoritmos. HTML X
HTML5 X XML X CSS X CSS3, Java X Javascript. ASP X PHP, Plataforma.Net. 8. Gestão e Tecnologia da
Informação. Conceitos. Sistema da Informação. DataWarehouse. Datamining. Business Inteligence (BI). Gestão de
Projetos. Governança em TI. PMI/PMBok, Cobit, ITIL. ERP. Gestão de TI.
Tesoureiro
Conceitos básicos sobre a Administração Pública. Princípios Constitucionais. Noções básicas de contabilidade
pública: receitas, despesas, ativo, passivo, patrimônio líquido. Princípios contábeis aplicados à contabilidade
pública. Provisões de despesas a pagar. Noções de Matemática Financeira. Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666/1993). Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002). Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172/1966). Código Tributário Municipal de Mangaratiba-RJ (Lei nº 28/1994) e suas alterações. Lei
Orgânica Municipal de Mangaratiba. Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Portaria SNT
Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001. Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências. Lei nº 4.320/1964 - Estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados.
Conhecimentos sobre: Lei Orçamentária Anual: previsão, execução e controle; exercício financeiro; créditos
adicionais; fundos especiais; recursos vinculados e recursos livres. Receitas e despesas extraorçamentária, dos
Municípios e do Distrito Federal. Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.
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