CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2019 – ANEXO IV
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS


Agente do Legislativo

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio Completo (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1.Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows 7 ou superior; 2.Conhecimentos básicos
de arquivos e pastas (diretórios); 3.Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios;
4.Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e
impressão; 5.Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas; Internet e E-mail.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Orgânica do Município de Montes Claros; Regimento Interno da Câmara Municipal de Montes Claros; Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros
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CARGOS
 Técnico em Tradução e Interpretação de Libras

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio/Técnico Completo (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1.Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows 7 ou superior; 2.Conhecimentos básicos
de arquivos e pastas (diretórios); 3.Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios;
4.Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e
impressão; 5.Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas; Internet e E-mail.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Aspectos linguísticos da Libras: soletração manual ou datilologia; fonética e fonologia dos sinais; estrutura
morfológica; estrutura sintática; relações semânticas; referenciação e pragmática; escritas de sinais. Código de
ética do tradutor e intérprete de Língua de Sinais. Legislação nacional referente à LIBRAS e ao tradutor e intérprete
de LIBRAS. Tipos e modos de tradução e interpretação. História da Educação de Surdos da antiguidade à
contemporaneidade; o desenvolvimento escolar do surdo. Atuação do tradutor e intérprete educacional.
Competências e habilidades do profissional tradutor e intérprete. Teorias dos Estudos da Tradução e Estudos da
Interpretação. Cultura e identidades surdas. Políticas linguísticas e surdez.
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CARGOS





Analista do Legislativo (Contador)
Analista do Legislativo (Consultor em Direito)
Analista do Legislativo (Consultor Administrativo)
Controlador Interno

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos de nível superior)
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Para todos os cargos de nível superior)
1.Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows 7 ou superior; 2.Conhecimentos básicos
de arquivos e pastas (diretórios); 3.Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios;
4.Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e
impressão; 5.Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas; Internet e E-mail.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DO LEGISLATIVO (Consultor Administrativo)
Lei Orgânica do Município de Montes Claros; Regimento Interno da Câmara Municipal de Montes Claros; Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros
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ANALISTA DO LEGISLATIVO (Consultor em Direito)
DIREITO CONSTITUCIONAL
Constituição, constitucionalismo, poder constituinte e controle de constitucionalidade; Constituição brasileira:
direitos e garantias fundamentais; organização do Estado; organização dos poderes; defesa do Estado e das
instituições democráticas, Tributação e orçamento, e ordem social.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração pública: organização administrativa brasileira, princípios e regras constitucionais, agentes públicos,
poderes administrativos, ato administrativo, contrato administrativo, licitação pública, serviços públicos, bens
públicos e controle da administração pública.
DIREITO CIVIL
Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos,
solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies, capacidade,
domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade,
defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens: das diferentes classes de
bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. Da propriedade em geral:
propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito do autor: noções gerais,
direitos morais e patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos reais sobre
coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da
propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações: conceito, estrutura, classificação e modalidades. Efeitos,
extinção e inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais, da evicção. Das
várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento sem causa. Da
responsabilidade civil do particular. Princípios fundamentais da Lei N. 8.078/90.
PROCESSO CIVIL
Princípios constitucionais do Processo Civil. Princípios gerais do Processo Civil. Jurisdição contenciosa e jurisdição
voluntária: distinção. Competência: conceito, espécies, critérios determinativos. Conflitos de competência.
Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar.
Procedimento ordinário. Procedimento sumário e especial. Dos procedimentos especiais. Das Ações
reivindicatórias e possessórias. Dos Embargos de Terceiros, usucapião. Antecipação da tutela de mérito.
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais,
sistema, espécies. Execução: partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de
execução, embargos do devedor, execução contra a Fazenda Pública. Exceção de preexecutividade. Intervenção.
Do Processo cautelar. Ação Monitória. Execução Fiscal. Ação de desapropriação. Uniformização de jurisprudência.
Mandado de segurança. Suspensão de Segurança. Ação popular. Inquérito Civil. Ação Civil Pública. Ação
declaratória incidental. Ação rescisória. As pessoas jurídicas de direito público no processo civil. Especificidades. A
legitimidade do Poder Legislativo para figurar em juízo como parte.
DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO
Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de
melhoria; outras contribuições. Fontes principais e secundárias do Direito Tributário. O Sistema Constitucional
Tributário Brasileiro, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao
poder de tributar. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação Tributária: conceito, elementos e natureza
jurídica. O Fato Gerador da Obrigação Tributária: momento de ocorrência e efeitos. Sujeito Ativo: competência
constitucional de tributar. Da competência tributária. Limitações constitucionais da competência tributária. Sujeito
Passivo: classificação. Pessoas jurídicas de Direito Público como sujeitos passivos. A capacidade tributária e a
capacidade civil. A solidariedade. O domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos
sucessores e de terceiros. Responsabilidade por infrações. Incidência, Não Incidência, Isenção. Imunidade e
Anistia. O Crédito Tributário: constituição do crédito tributário. Lançamento: definição, modalidade e efeitos.
Suspensão do crédito tributário: modalidades. Extinção do crédito tributário: modalidades: a restituição do indébito
tributário; exclusão do crédito tributário. Repartição da Competência Tributária. Tributos Municipais: impostos sobre
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a propriedade predial e territorial urbana: serviços de qualquer natureza; transmissão intervivos a qualquer título,
por ato oneroso de bens imóveis. Taxas de serviço e de polícia. Contribuição de melhoria. Contribuições para
fiscais. O Ilícito Tributário: tipos de sanções. Crimes contra a Fazenda Pública. Débitos Fiscais: correção
monetária. Parcelamento. Dívida Ativa e sua Cobrança. Lei Federal Nº 4.320/64 e suas atualizações. Lei
Complementar Nº 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas atualizações. Legislação Municipal: Lei
Orgânica do Município de Montes Claros. Regimento Interno da Câmara Municipal de Montes Claros.
DIREITO PENAL
Dos Crimes contra a Administração Pública; Dos Crimes contra a Fé Pública; Dos Crimes praticados por particular
contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a Incolumidade Pública; Da Aplicação da Lei Penal.
DIREITO MUNICIPAL
O Município: origem e evolução do município no Brasil. Posição do município na federação brasileira. Criação,
instalação e organização dos municípios. Autonomia municipal. Competência dos Municípios. Intervenção no
município. Conceito de município. Lei Orgânica do Município de Montes Claros. Regimento Interno da Câmara
Municipal de Montes Claros. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Montes Claros. Sistema
Previdenciário do Município de Montes Claros. Controle de constitucionalidade, validade de leis municipais. Poder
Legislativo Municipal: Câmara Municipal e sua composição. Eleição, posse e mandato dos Vereadores.
Prerrogativas, direitos e incompatibilidades dos Vereadores. Perda do mandato. Suplentes de Vereadores e sua
convocação. Organização interna da Câmara Municipal. Mesa. Comissões permanentes. Comissões temporárias:
de estudo e Comissão Parlamentar de Inquérito. Sessões legislativas: ordinárias e extraordinárias. Das
deliberações. Atribuições da Câmara Municipal. Processo Legislativo Municipal. Poder Executivo Municipal:
Prefeito: eleição, posse e mandato; substituição e sucessão; prerrogativas, direitos e incompatibilidades;
responsabilidades e infrações; extinção e cassação do mandato; atribuições e auxiliares diretos. Administração
Municipal: Organização dos serviços públicos locais: forma e meios de prestação. Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações instituídas pelo poder municipal. Servidores municipais e seu regime
jurídico. Planejamento municipal. Atos Administrativos municipais: publicação, registro, forma, certidões. Bens e
patrimônios municipais. Finanças Municipais: tributos. Preços públicos. Orçamentos: Lei do Plano Plurianual. Lei
de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual. Fiscalização financeira e orçamentária. Controle interno e
externo. Tribunal de Contas do Município. Poder de Polícia. Urbanismo. Plano Diretor Estratégico. Uso e ocupação
do solo. Zoneamento. Proteção ambiental. Estatuto da Cidade.
ANALISTA DO LEGISLATIVO (Contador)
Princípios de contabilidade publicados pelo Conselho Federal de Contabilidade, incluindo a interpretação dos
princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal da
contabilidade aplicada ao setor público. Plano de contas aplicado ao setor público: conceito, objetivos, alcance,
estrutura e regras de integridade. Código e atributos da conta contábil. Normas brasileiras de contabilidade
aplicadas ao setor público: conceituação, objeto e campo de aplicação da contabilidade no setor público;
patrimônio público e sistemas contábeis; planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil; transações no
setor público e seus reflexos no patrimônio público; registro contábil, segurança da documentação contábil,
reconhecimento e bases da mensuração; demonstrações contábeis (balanço patrimonial, balanço financeiro,
balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração
do resultado econômico, notas explicativas); consolidação das demonstrações contábeis; controle interno;
depreciação, amortização e exaustão; avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público.
Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público: definições, estrutura, elaboração, consolidação, divulgação e
notas explicativas. Normas legais aplicáveis ao Orçamento Público. Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual: finalidade, importância, relação com as diretrizes, os objetivos e as metas da administração
pública estabelecidas no Plano Plurianual. Orçamento Público: conceito, classificação, tipos, princípios
orçamentários, ciclo orçamentário, elaboração do orçamento, previsões anuais e plurianuais, exercício financeiro,
diretrizes orçamentárias, programação financeira e transferências financeiras. Conteúdo, forma e processo de
elaboração de proposta orçamentária. Programação e execução orçamentária e financeira. Estrutura programática
do orçamento público. Aprovação, acompanhamento e controle da execução orçamentária. Fiscalização e
avaliação do orçamento público. Receita e despesa pública: definições, classificações, estágios/etapas,
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reconhecimento, divulgação (evidenciação). Procedimentos contábeis referentes às receitas e despesas
orçamentárias. Créditos orçamentários iniciais e adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e
suprimentos de fundos. Mecanismo de utilização da fonte e destinação de recursos. Composição do patrimônio
público: conceituação, objeto e campo de aplicação, reconhecimento do ativo, reconhecimento do passivo, relação
entre passivo e etapas da execução orçamentária, saldo patrimonial. Reconhecimento de variações patrimoniais
qualitativas e quantitativas. Receitas e despesas sob o enfoque patrimonial. Realização da variação patrimonial.
Resultado patrimonial. Avaliação e mensuração de disponibilidades, créditos e obrigações, investimentos
permanentes, imobilizado e intangível. Ativo imobilizado: conceitos, aplicação, reconhecimento, mensuração,
depreciação, amortização e exaustão, baixa do valor contábil, divulgação. Ativo intangível: conceito, aplicação,
reconhecimento, mensuração, baixa e divulgação. Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão de ativos. Provisões, passivos e ativos contingentes: conceito, diferenciação entre
provisões e outros passivos, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Procedimentos contábeis específicos:
operações de crédito, dívida ativa, consórcios públicos. Dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de
Licitações e Contratos que interferem no processo contábil das entidades do setor público. Princípios, objetivos e
efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no planejamento e no processo orçamentário. Mecanismos de
transparência fiscal. Relatório de Gestão Fiscal: características e conteúdo. Relatório resumido de execução
orçamentária. Limites para despesas com pessoal, limites da dívida, riscos e obrigações fiscais. Levantamento de
contas, tomada de contas e prestação de contas na administração pública. Controle interno e controle externo na
administração pública. Licitações e contratos administrativos que interferem no processo contábil das
organizações. Compras na administração pública. Controle de custos na Administração Pública: aspectos legais do
sistema de custos, ambiente da informação de custos, características da informação de custos, terminologia de
custos. Fundamentos de contabilidade tributária e de legislação tributária: tributos previstos na constituição federal;
tributos de competência federal, estadual e municipal; princípios constitucionais tributários; normas antielisão;
renúncia fiscal; tributos diretos e tributos indiretos; incentivos fiscais; normas para escrituração fiscal; critérios
fiscais para avaliação de estoques e de ativos imobilizados.

CONTROLADOR INTERNO
Direito Administrativo: Administração Pública: espécies, formas e características. Princípios da Administração
Pública. Teoria geral da função pública. Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e características. O servidor
público e a Constituição Federal de 1988. Serviço público: conceito e natureza; modalidades e formas de
prestação. Regime jurídico da licitação e dos contratos. Administração: análise da legislação; obrigatoriedade,
dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação.
Teoria geral do Ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato
administrativo; o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes administrativos. Controle da
Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos;
conceito, tipos, forma - controle externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle
jurisdicional. Noções de auditoria: Métodos e papéis de trabalho. Responsabilidade Civil da Administração. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Direito Tributário: Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos –
modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos
contra lançamentos. Crédito tributário – exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão,
anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção. Contabilidade: Contabilidade Geral. Estrutura Conceitual Básica da
Contabilidade. Patrimônio. Conceito contábil e componentes patrimoniais. Itens Patrimoniais. Ativo, Passivo e
Situação Patrimonial Líquida. Equação Patrimonial e suas variações. Representação gráfica dos estados
patrimoniais. Conceitos de capital: (social ou nominal, próprio, de terceiros, total à disposição da entidade, capital
realizado e a realizar e autorizado). Diferença entre capital e patrimônio. Escrituração contábil. Conceito de Débito
e Crédito. Contas Contábeis: natureza e sua movimentação. Métodos de escrituração. Lançamentos contábeis:
conceito, funções e elementos essenciais. Principais Livros Contábeis. Atos e fatos administrativos: conceito,
classificação e diferença entre ato e fato administrativo. Receitas e Despesas – conceitos, contabilização,
classificação e tratamento contábil. Conceitos contábeis aplicados e Principais Contas. Tratamento de Receitas e
Despesas Antecipadas. Principais Contas, Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação.
Tratamento de Valores a Pagar de Curto e de Longo Prazo. Tratamento de Ativos Permanentes. Principais Contas,
Conceitos Contábeis Aplicados e Procedimentos de Avaliação e Provisões Aplicáveis. Tratamento do Patrimônio
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Líquido. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. Conceitos, Composição, Forma de Evidenciação, Importância,
Finalidade, Estrutura e Forma de Apresentação. Orçamento público: o orçamento na Constituição Federal de 1988,
Evolução do Orçamento Público, os Princípios Orçamentários, o Orçamento-programa, o Processo Orçamentário,
a Execução Orçamentária, a Avaliação Orçamentária; Receita pública: Conceito, a Receita Orçamentária,
Classificação da Receita Orçamentária, Receita Extraorçamentária, Estágio da Receita Pública; Despesa pública:
Conceito, Despesa Orçamentária, Classificação da Despesa Orçamentária, Despesa Extraorçamentária, Estágio
de Despesa Pública e Contabilização da Despesa Pública; Os restos a pagar; despesas de exercícios anteriores;
licitação: Conceito, Legislação Aplicada, Edital, Modalidades de Licitação. Os Documentos da Execução
Orçamentária, o Plano de Contas, a Tabela de Eventos, Roteiros de Contabilização, o Ambiente de
Processamento da Execução Orçamentária, inventário na Administração Pública: material permanente, material de
consumo. As demonstrações contábeis na Administração Pública: o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro,
o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais.
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