INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
IPREVSANTOS
RETIFICAÇÃO Nº 02
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS –
IPREVSANTOS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna
público a Retificação nº 02, do Edital nº 01/2020, conforme estabelecido a seguir:
NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO: 303 – ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – PERFIL CONTÁBIL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Licitações e contratos da administração pública instrumentos básicos de planejamento: plano plurianual; lei de diretrizes
orçamentárias; lei orçamentária anual; orçamento público. Receitas públicas: conceito de receita; classificação das receitas
orçamentárias; receita extraorçamentária; estágios da receita; receita da dívida ativa; renúncia de receita; receita corrente líquida;
despesas públicas: conceito de despesa; classificação das despesas orçamentárias; despesas extraorçamentárias; estágios da
despesa; programação da despesa; regime de adiantamento. Exercício financeiro: regimes contábeis; restos a pagar; dívida ativa.
Créditos adicionais: suplementar; especiais; extraordinários fundos especiais controle da execução orçamentária: controle interno;
controle externo. Contabilidade: contabilidade orçamentária; contabilidade financeira; contabilidade patrimonial. Balanços: balanço
orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial; demonstração das variações patrimoniais. Limites, exigências legais e recursos
vinculados pessoal; serviços de terceiros; despesas previdenciárias; pensionistas; saúde; educação; dívida pública e licitações. Lei
Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações - Institui normas para
licitações e contratos no âmbito da Administração Pública. Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Norma Brasileira
de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual de 23.09.2016. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP –
Válido a partir do exercício de 2019. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 7ª Edição.

Permanecem inalterados os demais itens do referido Edital nº 01/2020, publicado em 05 de fevereiro de 2020, no Diário
Oficial de Santos.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.

Santos/SP, 06 de março de 2020.
______________________________
Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior
Presidente do IPREVSANTOS
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