ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – ANGRAPREV
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
CONHECIMENTOS COMUNS
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação
de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e
invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que” e do “se”. Formação de
palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão.
Função textual dos vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Operações com números reais; frações, múltiplos e divisores, razão e proporção; juros simples e compostos;
regra de três simples e composta; figuras geométricas (área e volume); noções fundamentais dos sólidos geométricos;
polígonos e ângulos; sistemas de medidas usuais; porcentagem; grandezas proporcionais; regra de três simples e composta;
progressão aritmética; resolução de situações - problema; análise de dados; gráficos e tabelas; resolução de equações;
sistema simples de equações; expressões algébricas, operações; conjunto de números inteiros, conjunto de números
racionais e operações.

Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).
Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores (CPU) ). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas operacionais
Windows 7 e Windows 10. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização de ferramentas de texto, planilha
e apresentação do pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016. Utilização de
ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. Utilização
e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e
pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de
arquivos pela internet.
Noções de Direito: Noções de Direito Constitucional: Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania;
garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Da Administração Pública (artigos 37,
38, 39 e 41, Capítulo VII). Noções de Direito Administrativo Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos,
poderes e organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização
administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e
prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e
substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos:
poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: validade,
eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; vinculação e
discricionariedade. Serviços Públicos; conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos;
delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo;
controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado.
Legislação Municipal: Lei nº 412 de 20 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais. Lei orgânica do Município de Angra dos Reis- RJ e Código de Ética do Angraprev.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO
CARGO 201: AGENTE PREVIDENCIÁRIO
Conhecimentos específicos: Direito da Seguridade Social no Brasil: conceito, evolução histórico-legislativa no Brasil, fontes e
princípios, distinção entre assistência social, saúde e previdência social. Custeio da seguridade social: fontes de custeio,
natureza jurídica da contribuição à seguridade social. Previdência Social: conceito, evolução histórica no Brasil, riscos, formas
de proteção, fontes e princípios. Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social: Segurados e
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dependentes, salário de contribuição, salário de benefício, acidente do trabalho, moléstias ocupacionais, benefícios e
serviços. Do funcionamento e da organização dos Regimes Próprios de Previdência Social. Artigos 40 a 41, 193 a 196, 201 e
202 da Constituição da República Federativa do Brasil. Emenda Constitucional nº 103/2019. Legislação previdenciária federal:
Lei Federal nº 9.717/98; Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.
Legislação Previdenciária Municipal: Lei Complementar nº 14, de 21 de dezembro de 2021; Lei Complementar nº 16, de 22
de agosto de 2022 . Lei nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008 e suas alterações - Dispõe sobre o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Angra dos Reis e sobre a organização de sua entidade gestora;
Lei nº 4.037/2021 e suas alterações, Lei nº 4.007/2021; Lei nº 3.063/2013 e Lei nº 4.103/22.
CARGO 301: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO EM ANÁLISE CONTÁBIL
Conhecimentos específicos: Contabilidade Geral: Conceito, Objetivo, Objeto, Usuários, Método, Técnicas da contabilidade,
CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; Patrimônio: Componentes patrimoniais (ativo, passivo e
patrimônio líquido); Atos e Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas patrimoniais e de resultado:
Apuração de resultados, Plano de contas; Funções e estrutura das contas e Classificação das contas; Regime de
competência e regime de caixa; Escrituração Contábil. Balancete de Verificação; Operações com Mercadorias; Estoques;
Investimentos temporários e permanentes. Depreciação: Amortização, Exaustão, Redução ao valor recuperável de ativos;
Ativos intangíveis. Noções de Contabilidade Pública: Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas. Estágios da
despesa pública. Classificação institucional, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio
de instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução orçamentária.
Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demonstração das Variações Patrimoniais. Operações contábeis
típicas do setor público. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – 9ª Edição; IPC 14 - Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS - revisada em 2022. Portaria MTP nº 1.467, de 2
de junho de 2022.Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional
de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
CSLL, incidente sobre a prestação de serviços de terceiros. Responsabilidade tributária e retenção de ISS.
CARGO 302: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO EM SUPORTE DE TI
Conhecimentos específicos: Conceitos de Sistemas de Informações: Computadores: organização e arquitetura de
computadores, componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores,
compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas
Operacionais: funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de
Dados: organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de
dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteção, segurança e integridade; banco de dados
relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle de concorrência. Rede de Computadores:
fundamentos de comunicações de dados; meios físicos; sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos,
componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e TCP/IP,
protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de
páginas. Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos de dados;
operadores e expressões; apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica;
modularização, correção e testes. Conceitos de Orientação a Objetos: linguagens orientadas a objetos, modularização,
correção e testes de programas; programação estruturada e programação orientada a objetos. Ambientes e ferramentas de
desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógica formal: símbolos para conjunção, disjunção e negação; enunciados condicionais.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Conhecimentos específicos: Direito da Seguridade Social no Brasil: conceito, evolução histórico-legislativa no Brasil, fontes e
princípios, distinção entre assistência social, saúde e previdência social. Regime Geral de Previdência Social e Regime
Próprio de Previdência Social: Segurados e dependentes, salário de contribuição, salário de benefício, acidente do trabalho,
moléstias ocupacionais, benefícios e serviços. Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS: Organização e
Funcionamento dos RPPS, normas gerais. Filiados Obrigatórios. Benefícios. Gestão do Regime Próprio. Utilização dos
Recursos Previdenciários. Taxa de Administração. Responsabilidade do ente no caso de vinculação de servidores titulares de
cargos efetivos ao RGPS. Plano de Benefícios: Beneficiários. Dependentes. Rol de Benefícios limitado à aposentadoria e
pensão. Remuneração de contribuição. Proventos. Forma de cálculo. Reajustamento do valor dos benefícios. Abono de
Permanência. Averbação do tempo. Conversão de tempo. Contagem recíproca do tempo de contribuição. Certidão de tempo
de contribuição. Controle Interno e Externo: Órgãos de controle dos Regimes Próprios de Previdência Social: competências e
mecanismos de controle. Controle Interno e Controle externo. Órgãos de fiscalização dos RPPS. Certificação Institucional Pró-Gestão. Administração Pública: Licitação (Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 14.133/21). Artigos 40 a 41, 193 a 196,
201 e 202 da Constituição da República Federativa do Brasil. Emenda Constitucional nº 103/2019. Lei Federal nº 9.717/98.
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022; Portaria MTP nº 15.829, de 02
de julho de 2020 e Portaria MTP nº 2.868, de 13 de setembro de 2022; Portaria SEPRT/ME nº 9.907/2020 Portaria MTP Nº
1.837, de 30 de junho de 2022. Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Legislação previdenciária Municipal: Lei Complementar nº 14, de 21 de dezembro de 2021; ; Lei Complementar nº 16, de
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22 de agosto de 2022; Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008 e suas alterações - Dispõe sobre o Regime Próprio
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Angra dos Reis e sobre a organização de sua entidade
gestora; Lei nº 4.037/2021 e suas alterações; Lei nº 4.008/2021; Lei nº 4.007/2021; Lei nº 3.063/2013; Lei nº 4.103/22.
CARGO 402: ANALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Conhecimentos específicos: Conceitos Básicos: Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade; Modelos de
controle de acesso; Conceitos criptográficos. Segurança Física: Proteções, tecnologias de autenticação, ataques, detecção de
intrusão. Segurança de Sistemas Operacionais: segurança em processos, memória, sistema de arquivos e programas de
aplicação. Malwares: Conceitos e funcionamento de bombas lógicas, vírus, trojans, worms, rootkits, botnets, spywares,
adwares, keyloggers; Contramedidas. Segurança de Redes: Segurança aplicada nas camadas: ligação, rede, transporte e
aplicação; Ataques de negação de serviço; Firewalls; Tunelamento; Detecção de intrusão; Segurança em redes sem fio.
Criptografia: Criptografia simétrica e assimétrica; Funções hash; Assinaturas digitais; Algoritmos AES, RSA, MD5 e SHA-1.
Modelos de Segurança: Políticas, modelos de segurança; Padrões de segurança; Administração e auditoria; Armazenamento
seguro. Perícia Digital: A perícia e o perito digital; Cadeia de custódia; Live forensics; Post mortem forensics; Etapas da
perícia digital; Sistemas de arquivos; Recuperação de dados; Recuperação de senhas; Análise forense em telefones
celulares; Análise de tráfego de rede; Redação do laudo pericial. Normas de segurança da informação: ABNT NBR ISO/IEC
27001 - sistemas de gestão da segurança da informação – requisitos; ABNT NBR ISO/IEC 27002- código de prática para
controles de segurança da informação; ABNT NBR ISO 27003- diretrizes para implantação de um sistema de gestão da
segurança da informação; ABNT NBR ISO 27004 - gestão da segurança da informação – medição; ABNT NBR ISO/IEC
27005- gestão de riscos de segurança da informação. Portaria Nº 009, de 24 de junho de 2021. Aprova a Política de
Segurança da Informação e Comunicações do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis –
ANGRAPREV, e dá Providências
CARGO 403: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Conhecimentos específicos: Controle: Conceito; O controle na Administração Pública; Classificação; Conceito externo –
Poder Legislativo, Tribunais de Contas (funções e competências);
Controle interno – conceito, aspectos gerais, aspectos legais, princípios, responsabilidades, formas, objetivos, estrutura,
etapas e condições do processo, componentes, elementos básicos, plano de organização, sistemas de autorização e
procedimentos de registro, procedimentos saneadores, pessoal, auditoria interna, política organizacional, procedimentos,
planejamento, orçamento, contabilidade, relatórios internos, métodos de avaliação (fases de implementação e deficiências),
orientações para uma estrutura (quem institui as regras, poderes da instituição de auditoria e rigidez x flexibilidade), aspectos
importantes (COSO – Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway, segurança e confiabilidade,
ambiente de controle, avaliação de riscos, atividade de controle e roteiro de verificação); Controle externo e interno –
Integração e objetivo comum. Sistemas administrativos: contencioso administrativo; judiciário; administrativo brasileiro.
Prestação de Contas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi. Sistema Integrado
de Gestão – cartilha previdenciária eletrônica (2002), Resolução CGM n o 021/2018 Controladoria Geral do Município – Angra
dos Reis. Finanças públicas: Orçamento Público - conceito, instrumentos, funções, princípios, ciclo orçamentário
Constituição Federal; Lei Federal no 4.320/1964; Lei Complementar n o 101/2000; Receita e Despesa Orçamentária –
conceitos, classificação, registro, créditos, estágios ou etapas, regime orçamentário e contábil; Licitações e contratos: Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 14.133/2021. Contabilidade aplicada
ao setor público: Plano de contas; Aspectos orçamentários, patrimonial e fiscal; 4.3. Inovações, alcance e autoridade;
Características qualitativas e restrições; Critérios de evidenciação; Procedimentos referentes à receita e à despesa
orçamentária; Fontes ou destinação de recursos; Elementos das demonstrações contábeis – mensuração, estoques, ativo
imobilizado, ativo intangível, redução ao valor recuperável, propriedade para investimento, receita de transação sem e com
contraprestação, custos de empréstimos, provisões, passivos e ativos contingentes, reflexo patrimonial das despesas de
exercícios anteriores. Procedimentos contábeis específicos - concessões de serviços públicos, operação de crédito, regime
próprio de previdência social, dívida ativa, precatórios em regime especial, consórcios públicos; Demonstrações contábeis –
balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos
fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas, consolidação das demonstrações
contábeis. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição; IPC 14 - Procedimentos Contábeis Relativos aos
RPPS - revisada em 2022; Pró-Gestão e; Emenda Constitucional nº 103/2019.
CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos específicos: Questão Social e Desigualdade Social. Vulnerabilidade e risco social. Direitos
socioassistenciais. Assistência Social e políticas sociais brasileiras. Proteção Social de Assistência Social. Território e
Territorialização. Estratégias de intervenção profissional nos campos de atuação com temáticas em família, criança,
adolescente, idoso, população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e
do adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Legislação que
regulamenta a profissão de Assistente Social. Regulamentações do CFESS sobre o trabalho profissional. O Trabalho do
Assistente Social. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único de
Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa
dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. SINASE. Elaboração de estudo social, relatório,
laudo e parecer. Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA). O Serviço Social na Previdência. Código de Ética
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Profissional. Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais nas Políticas de Saúde. Análise de conjuntura. Serviço social:
conhecimentos gerais da profissão. Serviço Social e formação profissional. Metodologia do Serviço Social. Desafios do
serviço social na contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais. Planejamento
Estratégico e Planejamento Participativo. Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. O projeto ético-político
profissional do Serviço Social. Serviço Social e a Política de Saúde Mental. Fundamentos do Serviço Social. Instrumentos e
técnicas de intervenção, planejamento, administração, execução e sistematização do trabalho profissional. A prática
profissional do assistente social na instituição e análise institucional. Planejamento e o serviço social. Planejamento
estratégico. Elaboração de planos, programas, e projetos de intervenção do serviço social. Pesquisa social e produção de
conhecimento em Serviço Social. Lei Maria da Penha.
CARGO 405: CONTADOR
Conhecimentos específicos: Contabilidade Geral: Conceito, Objetivo, Objeto, Usuários, Método, Técnicas Contábeis, CPC
00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; Patrimônio: Componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio
líquido); Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas patrimoniais e de resultado: Apuração de resultados,
Plano de contas; Funções e estrutura das contas e Classificação das contas; Regime de competência e regime de caixa;
Escrituração Contábil. Balancete de Verificação; Operações com Mercadorias; Estoques; Depreciação: Amortização,
Exaustão, Redução ao valor recuperável de ativos; Ativos intangíveis; Análise econômico-financeira: Indicadores de liquidez,
Indicadores de rentabilidade, Indicadores de lucratividade. Análise vertical e horizontal; Avaliação e contabilização de itens
patrimoniais e de resultado de investimentos societários; Elaboração de demonstrações contábeis: de acordo a legislação
societária e pelos pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): Balanço patrimonial:
Demonstração do resultado do exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do fluxo de caixa, Demonstração do valor adicionado, Notas Explicativas as
demonstrações contábeis; Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC´s) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC); Contabilidade de Custos: Terminologias aplicadas a contabilidade de custos, Classificação dos custos em diretos,
indiretos, fixos e variáveis. Cálculo do Custo Primário, Custo de Transformação, Custo dos Produtos Acabados. Controle de
Estoque (PEPS, UEPS e Custo Médio); Método de Custeio por Absorção (Conceitos, Objetivos e Aplicações).Método de
Custeio Variável (Direto);Método de Custeio ABC (Activity Based Costing).Auditoria Interna e Externa: Planejamento da
Auditoria. Risco de Auditoria. Papéis de trabalho. Evidência em Auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria.
Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Documentação de
auditoria. Relatório do auditor. Sem ressalva, com ressalva, com parágrafo de ênfase e com abstenção de opinião. Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria (NBC TAs). Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal:
Contabilidade Pública: Princípios Orçamentários. Receita Orçamentária. Conceito. Classificação e Etapas da Receita
Orçamentária. Ingressos Extraorçamentários. Despesa Orçamentária. Conceito. Classificação e Etapas da Despesa
Orçamentária. Pagamentos Extraorçamentários. Restos a Pagar processados e não processados. Despesas de Exercícios
Anteriores. Suprimentos de fundos e Cartão Corporativo. Variações Patrimoniais quantitativas (efetivas) e qualitativas.
Demonstrações Contábeis do Setor Público: Balanço orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração
das Variações Patrimoniais. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição; IPC 14 - Procedimentos
Contábeis Relativos aos RPPS - revisada em 2022; Lei Federal nº 4.320/1964. Disciplina Constitucional dos Precatórios. Lei
da Responsabilidade Fiscal: Elaboração Orçamentária: Plano Plurianual de Investimentos, Lei das Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual. Receita Corrente Líquida dos entes federados. Renúncias de Receita. Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado. Limites e controles com Despesa de Pessoal. Destinação de Recursos para o Setor Privado. Dívida e
Endividamento. Limites. Recondução da Dívida para os seus limites. Operações de Crédito. Condições e Vedações. Restos a
Pagar no último ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Gestão Patrimonial. Transparência da Gestão Fiscal.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Relatório de Gestão Fiscal. Lei Complementar nº 101/2000, Lei Federal nº
8.666/1993 e Lei Federal nº 14.133/21.Prestação de Contas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro – Siconfi relativo as informações orçamentárias e contábeis do RPPS.Certificado de Regularidade Previdenciária –
CRP.
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