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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2016
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios fundamentais da contabilidade; Lei Orgânica do Município de Quarto Centenário;
Regimento interno da Câmara Municipal de Quarto Centenário; Contabilidade Pública:
conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação;
orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e
classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; ingressos e
dispêndios extraorçamentários, variações patrimoniais quantitativas e qualitativas; avaliação e
mensuração de ativos e passivos; plano de contas e subsistemas contábeis; demonstrações
contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações
patrimoniais e dos fluxos de caixa. Escrituração contábil. Despesas e receitas orçamentárias.
Classificação institucional, funcional e programática da despesa orçamentária. Sistema de
Planejamento Integrado: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e
Lei Orçamentária Anual – LOA. Licitações: Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei
101/2000 e alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 –
Finanças Públicas. Finanças públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do
Município: conceitos, características e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação.
Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação,
princípios orçamentários, vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro (Lei
nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas
públicas: conceito, aspectos jurídicos e econômicos, classificação, processamento,
autorização, empenho, liquidação e pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais,
juros e encargos sociais da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões
financeiras, amortização da dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios.
Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais:
suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de
Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101
de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; Planejamento; Receita
pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências voluntárias;
Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial;
Disposições finais e transitórias. Sistema Integrado de Administração Financeira para os
Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos, SICONV e
SICONFI, a prova será composta de 30 (trinta) questões, cada questão conterá cinco
alternativas e apenas uma resposta correta.
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