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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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01) De acordo com a novas regras ortográficas 
vigentes no país deste 1º de janeiro de 2016, não 
se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e 
ói das palavras paroxítonas. Neste sentido, 
assinale a alternativa em que as palavras estão 
em conformidade com as novas regras 
ortográficas: 
 
(A) Coréia; debiloide; jiboia; odisseia; geleia. 
(B) Coreia; debiloide; jiboia; odisseia; geleia. 
(C) Coreia; debiloide; jibóia; odisseia; geleia. 
(D)  Coreia; debiloide; jiboia; odisséia; geleia. 
(E) Coreia; debiloide; jiboia; odisseia; geléia. 
 
Leia o seguinte fragmento: 
  
É fato real: eu gosto de escrever palavras da 
mesma forma que gosto de ler textos. Isso é 
comum em várias pessoas de vários países do 
mundo. O hábito da leitura de textos deveria ser 
regra geral no mundo, pois existe uma multidão de 
pessoas que nunca tocaram num livro. Há muitos 
anos atrás conheci um general do exército que 
tinha uma filha que toda vez que via um livro abria 
um sorriso nos lábios, como se a leitura fosse seu 
habitat natural. Mas recentemente ela morreu logo 
depois de se casar com seu marido. Eu fui ao 
enterro para dar meus sentidos pêsames ao viúvo 
da falecida. Ele então me encarou de frente e eu 
pude ver labaredas de fogo saindo de seus olhos 
quando ele gritou alto: Vai....bem...! Depois disso 
saí pra fora e nunca mais compareci pessoalmente 
na casa dele.  
 
Christian Gurtner em 03/09/08 
Disponível em: http://www.escribacafe.com/  
 
A partir do fragmento acima responda as 
questões 02 e 03. 
 
02) As expressões “fato real, multidão de 
pessoas, habitat natural,  há muitos anos atrás, 
encarou de frente, saí pra fora, comparecer 
pessoalmente” são classificadas numa figura de 
linguagem denominada: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Elipse. 
(C) Hipérbole. 
(D) Pleonasmo. 
(E) Metáfora. 
  
03) Na segunda linha do fragmento textual, o 
autor destaca a palavra “hábito” que apresenta 
como significado “mania; ação que se repete 
com frequência e regularidade; comportamento 
que alguém aprende e repete frequentemente”. 

Neste sentido, assinale o significado correto 
para o antônimo da palavra hábito: 
 
(A) Regular. 
(B) Frequente. 
(C) Desuso. 
(D) Vestimenta. 
(E) Costume. 
 
04) Conforme Cegalle (2009) o pronome relativo 
é uma classe de pronomes que substituem um 
termo da oração anterior e estabelecem relação 
entre duas orações. De acordo com esta 
conceituação leia as alternativas a seguir: 
 
I - Os pronomes relativos invariáveis no singular 
são os seguintes: o qual, a qual, cujo, cuja, 
quanto, quanta.  
II - Os pronomes relativos variáveis são os 
seguintes: que, quem, onde. 
III - Os pronomes relativos virão precedidos de 
preposição se a regência assim determinar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente a afirmativa I está correta. 
(D) Somente a afirmativa II está correta. 
(E) Somente a afirmativa III está correta. 
 
05) De acordo com a definição de Cegalle (2009) 
a regência nominal estuda os casos em que 
"nomes" (substantivos, adjetivos e advérbios) 
exigem uma outra palavra para completar-lhes o 
sentido. Em geral, a relação entre um nome e o 
seu complemento é estabelecida por 
uma preposição.  Desta forma, leia as seguintes 
frases: 
 
I - A intenção do governo em aumentar a 
arrecadação é absurda. 
II - Estamos na era da TV em cores. 
III - Paulo se formou como bacharel de ciência 
da computação. 
IV - Outro igual eu você não encontrará. 
V - Estão todos alienados dos últimos 
acontecimentos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Somente as afirmativas I, II e V estão 
corretas. 
(B) Somente as afirmativas II,  III e V estão 
corretas. 
(C) Somente as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 

http://www.escribacafe.com/
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(D)       Somente as afirmativas I, II e IV estão 
corretas. 
(E)       Somente as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 
 
06) João passa 2 horas por dia na internet 
somente nas redes sociais isto de  segunda a 
sexta e 4 horas no sábado e domingo. Ao longo 
de um mês (considere o mês com quatro 
semanas completas) quanto tempo permaneceu 
somente usando as redes sociais: 
 
(A)  60 horas. 
(B)  2 dias. 
(C)  3 dias. 
(D)  68 horas. 
(E)  88 horas. 
 
07) Em uma competição de dardos o jogador 
deve acertar um alvo numerado de 1 a 
20(quanto mais difícil maior a pontuação) na 
competição cada jogador atira o dardo três 
vezes, e sua pontuação é multiplicada por 3. 
Qual a pontuação máxima que um jogador pode 
fazer com base nestas regras? 
 
(A)  60. 
(B) 120. 
(C) 180. 
(D) 240. 
(E) 300. 
  
08) Observe a sequência de palavras ARARA; 
RADAR; REVIVER; SALAS;... Qual das 
alternativas seguintes faz parte deste conjunto? 
 
(A)  RUA.  
(B)  PEDRA. 
(C)  VIDA. 
(D)  SAIAS. 
(E) JOELHO. 
 
09) A cada 5000 panfletos distribuídos estima-se 
que apenas 2 pessoas devem consumir o 
produto anunciado. Se um estabelecimento 
comercial tem como objetivo que pelo menos 
150 pessoas consumam o seu produto, precisa 
distribuir no mínimo que quantidade de 
panfletos: 
 
(A)  37500. 
(B) 40000.  
(C) 42500.  
(D)  46000. 
(E)  48500. 
 

10) Manoela anotou em um pedaço de papel o 
telefone de um amigo, mas o papel rasgou e os 
dois últimos algarismos se perderam, ela é 
insistente e vai tentar todas as combinações de 
números até conseguir finalizar a ligação, se ela 
leva 10 segundos para tentar cada combinação 
e supondo que consiga exatamente quando 
chegar na metade das possibilidades o telefone 
desejado, quanto tempo levou até obter êxito na 
sua ligação? 
 
(A)  7 minutos e 15 segundos. 
(B)  8 minutos e 20 segundos. 
(C)  9 minutos e 10 segundos. 
(D)  9 minutos e 40 segundos. 
(E)  10 minutos e 5 segundos. 
 
11) As águas do Rio São Francisco, com 
nascente na Serra da Canastra, banham cinco 
Estados brasileiros. Assinale dentre os Estados 
abaixo, aquele em que o Rio São Francisco NÃO 
passa: 
 
(A) Minas Gerais. 
(B) Bahia. 
(C) Pernambuco. 
(D) Espírito Santo. 
(E) Sergipe. 
 
12) O Rio de Janeiro receberá este ano os Jogos 
Olímpicos. Dentre os esportes abaixo, 
identifique o único que NÃO é considerado 
olímpico: 
 
(A) Badminton. 
(B) Muay Thai. 
(C) Rugby. 
(D) Esgrima. 
(E) Golfe 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
descreve corretamente competência da Polícia 
Federal Brasileira: 
 
(A) Apurar infrações penais contra a ordem 
política e social. 
(B) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins. 
(C) Exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras. 
(D) Exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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14) Assinale dentre os municípios abaixo, qual 
faz parte da região metropolitana de Curitiba: 
 
(A) Colombo. 
(B) Ponta Grossa. 
(C) Palmeira. 
(D) Castro. 
(E) Antonina. 
 
15) Os entes públicos precisam de recursos 
para a realização das suas funções, tanto na 
manutenção de sua estrutura como na 
disponibilização de serviços para a população. 
Um dos principais grupos de despesas de um 
Ente público se refere as despesas com 
pessoal. Sobre este grupo de despesas, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I - A remuneração dos servidores públicos e as 
respectivas contribuições para a previdência 
social são gastos do Ente que devem ser 
classificados como Despesas de Custeio. 
II - A transferência do valor apropriado a título 
de 13º salário devido aos servidores públicos do 
passivo patrimonial para o financeiro deverá 
ocorrer somente no momento do empenho, 
sendo que este deverá ocorrer no mês do 
pagamento. 
III - O registro contábil da retenção dos valores 
retidos dos servidores públicos para o Regime 
Próprio de Previdência Social devem passar 
pelo sistema orçamentário do Ente público. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente a afirmativa I. 
(B)  Somente a afirmativa II. 
(C)  Somente a afirmativa III. 
(D)  Somente as afirmativas I e II. 
(E)  Somente as afirmativas II e III. 
 
16) Quando o fato gerador da obrigação exigível 
ocorre antes do empenho deve ser utilizada uma 
conta contábil no sistema orçamentário para 
evitar que o passivo financeiro seja 
contabilizado em duplicidade. A conta a ser 
utilizada no caso mencionado é denominada: 
 
(A)  Crédito empenhado em liquidação. 
(B)  Crédito empenhado a liquidar. 
(C)  Crédito empenhado liquidado a pagar. 
(D)  Crédito empenhado em transição. 
(E)  Crédito empenhado diferido. 
  
17) O registro contábil das despesas deve 
ocorrer simultaneamente com a ocorrência do 

fato gerador, evidenciando as mutações 
patrimoniais em conformidade com os 
Princípios da Oportunidade e Competência. No 
caso de aquisição de material de consumo, o 
registro da Variação Patrimonial Diminutiva a 
ser contabilizada no sistema Patrimonial do 
Ente deverá ocorrer no momento: 
 
(A)  Do empenho da despesa. 
(B)  Da liquidação da despesa. 
(C)  Da saída do material do estoque para 
utilização. 
(D)  Do efetivo pagamento da obrigação ao 
fornecedor. 
(E)  Ao final de cada período (mês), apurando-se 
a diferença entre entradas e saídas. 
 
18) A Câmara Municipal de Ibiporã adquiriu 
móveis para os gabinetes dos Vereadores na 
data e 01/08/2013 no valor de R$ 42.000,00, cuja 
vida útil estimada foi de dez anos. O valor 
residual dos bens ao final da vida útil foi 
estimado em R$ 6.000,00. A Câmara Municipal 
adota o método linear de depreciação. Assinale 
o valor líquido contábil em 29/02/2016, após 
todas as contabilizações do período: 
 
(A)  R$ 31.400,00. 
(B)  R$ 32.700,00. 
(C)  R$ 33.100,00. 
(D)  R$ 34.200,00. 
(E)  R$ 35.300,00. 
 
19) O Poder Legislativo possui as funções de 
deliberação sobre a proposta orçamentária e 
projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, 
bem como a fiscalização da execução 
orçamentária. Sobre estas atividades essenciais 
da Câmara Municipal dos Vereadores, assinale a 
única alternativa Incorreta: 
 
(A)  A Lei do Orçamento Anual poderá conter 
autorização para que o Poder Executivo realize a 
abertura de créditos adicionais suplementares. 
(B)  Para a abertura de créditos adicionais não é 
obrigatória a existência de recursos disponíveis, 
devendo ocorrer mediante decreto do Poder 
Executivo, comunicando, imediatamente sua a 
abertura ao Poder Legislativo.  
(C)  As contas prestadas pelo Poder Executivo 
junto ao Poder Legislativo somente serão 
analisadas após a emissão do Parecer Prévio por 
parte do Tribunal de Contas. 
(D) O produto das operações de crédito 
autorizadas pelo Poder Legislativo não pode ser 
utilizado para a abertura de crédito adicional 
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especial por parte do Poder Executivo. 
(E)  Caso não receba a proposta orçamentária 
no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, a 
Câmara Municipal dos Vereadores considerará 
como proposta a Lei do Orçamento vigente. 
 
20) Devido à redução na arrecadação das 
Receitas do Município de Ibiporã a Câmara 
Municipal dos Vereadores promoveu a redução 
de algumas despesas em sua estrutura que não 
comprometeriam a realização das atividades do 
Poder Legislativo. Dentre as despesas em que 
foi possível realizar a redução está a prestação 
de serviços terceirizados. Desta forma, no mês 
de dezembro de 2015 foi empenhado o valor 
contratual de um determinado serviços prestado 
por uma empresa terceirizada. Nos primeiros 
dias de janeiro de 2016 foi efetuada a liquidação 
da despesa. Constatado que o contrato foi 
encerrado em meados de dezembro de 2015 e a 
despesa havia sido empenhada a maior, se fez 
necessário o cancelamento da parcela 
excedente, a qual deverá ser contabilizada 
como: 
 
(A)  Reversão à dotação inicial. 
(B)  Superávit orçamentário do exercício de 
2015. 
(C)  Receita do exercício de 2016. 
(D)  Insubsistência ativa. 
(E)  Ativo financeiro. 
  
21) O Prefeito Municipal de Ibiporã encaminhou 
a Câmara Municipal um projeto de lei para a 
criação de uma taxa que será cobrada dos 
estabelecimentos comerciais e industriais, 
localizados no perímetro do Município, referente 
à atividade de fiscalização do Ente (Poder de 
Polícia). Após a aprovação e efetiva instituição 
da cobrança, os valores recebidos pela 
Prefeitura Municipal serão classificados como: 
 
(A)  Receita de serviços. 
(B)  Receita de contribuições. 
(C)  Receita de capital. 
(D)  Receita de transferências correntes. 
(E)  Receita tributária. 
 
22) Na Demonstração Contábil denominada 
Balanço Financeiro, os pagamentos efetuados 
ao longo do ano referente a valores que 
estavam registrados na conta Serviços da 
Dívida a Pagar, serão considerados como:  
 
(A)  Despesa extra orçamentária. 
(B)  Variação passiva.  

(C)  Despesa orçamentária. 
(D)  Redução do Passivo Financeiro. 
(E)  Inversão financeira. 
 
23) A execução orçamentária deve obedecer, 
rigorosamente, as dotações previstas na Lei do 
Orçamento Anual, como forma atingir as metas 
estabelecidas e manter o equilíbrio entre as 
receitas e despesas ao longo do período. 
Analise as afirmativas abaixo que tratam da 
execução orçamentária: 
 
I - Imediatamente após a promulgação da Lei de 
Orçamento e com base nos limites nela fixados, 
o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas 
trimestrais da despesa que cada unidade 
orçamentária fica autorizada a utilizar. 
II - É permitida a redistribuição de parcelas das 
dotações de pessoal, de uma para outra unidade 
orçamentária, quando considerada 
indispensável à movimentação de pessoal 
dentro das tabelas ou quadros comuns às 
unidades interessadas, respeitada a legislação 
específica. 
III - É vedada a realização de despesa sem a 
emissão da nota de empenho, bem como a 
realização de empenho por estimativa. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente a afirmativa I. 
(B)  Somente a afirmativa II. 
(C)  Somente a afirmativa III. 
(D)  Somente as afirmativas I e II. 
(E)  Somente as afirmativas II e III. 
 
24) Suponha que a Receita Corrente Líquida do 
Município de Ibiporã tenha sido de 
90.000.0000,00 (noventa milhões de reais) no 
último período de apuração. Com base nesta 
informação, assinale a alternativa que apresenta 
o limite prudencial de despesa com pessoal 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 que o Poder 
Legislativo Municipal não poderá exceder, 
sendo vedada a criação de cargo, emprego ou 
função e alteração de estrutura de carreira que 
implique aumento de despesa enquanto 
perdurar o excesso: 
 
(A)  R$ 4.500.000,00. 
(B)  R$ 5.130.000,00. 
(C)  R$ 5.210.000,00. 
(D)  R$ 5.400.000,00. 
(E)  R$ 5.760.000,00. 
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25) O Ente Público pode inserir em sua Lei 
Orçamentária reduções ou isenções de tributos 
como forma de incentivar a atividade econômica 
e social dos seus Contribuintes. Em que pese o 
benefício concedido para a sociedade, na 
contabilidade Pública considera-se uma 
renúncia de Receita e para que ela ocorre devem 
ser obedecidos os dispositivos legais que 
tratam do tema. Assinale a alternativa que NÃO 
está de acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no que se refere à renúncia de receita: 
 
(A)  A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes. 
(B)  A renúncia de receita compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 
de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 
(C)  Uma das formas de conceder renúncia de 
receita é apresentar de medidas de compensação, 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
(D)  A renúncia de receita somente será 
concedida por prazo certo e sempre visando o 
desenvolvimento da atividade econômica regional, 
vedada sua concessão para atividades nocivas ao 
meio ambiente. 
(E)  As restrições para concessão de renúncia 
de receita não se aplicam ao cancelamento de 
débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 
 
26) A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que 
é vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o 
financiamento de despesa corrente, exceto se 
for destinada, por lei, para: 
 
(A)  Pagamento de despesas de pessoal dos 
Poderes do Município. 
(B)  Manutenção das atividades de saúde, 
educação e segurança. 
(C) O regime de previdência social próprio dos 
servidores públicos Municipais. 
(D)  Despesas não previstas na Lei do 

Orçamento decorrentes de calamidade pública. 
(E)  Pagamento dos juros da dívida pública, no 
montante previsto na Lei do Orçamento Anual. 
 
27) Assinale a única alternativa que, segundo o 
Regimento Interno da Câmara Municipal dos 
Vereadores de Ibiporã, NÃO exige voto favorável 
da maioria absoluta dos membros da Câmara 
para aprovação da matéria: 
 
(A)  Código Tributário Municipal. 
(B)  Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C)  Rejeição de veto do Prefeito. 
(D)  Estatuto dos servidores Municipais. 
(E)  Denominação dos logradouros do Município. 
 
28) O Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Ibiporã determina que o projeto de Lei 
Orçamentária do Município deverá ser enviado 
pelo Poder Executivo até 03 (três) meses antes 
do encerramento do exercício financeiro, 
independentemente da leitura em sessão, será 
desde logo enviado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, 
providenciando-se a distribuição dos avulsos 
aos Vereadores. Sobre a tramitação do projeto 
de Lei do Orçamento, assinale a única 
alternativa correta: 
 
(A)  A Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas disporá do prazo máximo e 
improrrogável de 30 (trinta) dias para emitir seu 
parecer, que deverá apreciar o aspecto formal e o 
mérito da proposta orçamentária. 
(B)  Aprovado em primeira discussão, 
permanecerá o Projeto da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas durante 15 
(quinze) dias, para recebimento de emendas. 
(C)  É vedada a apresentação de emendas ao 
projeto de Lei do Orçamento que versem sobre 
subvenções econômicas e sociais, bem como 
operações de crédito. 
(D)  A Câmara apreciará proposição de 
modificação do orçamento, feita pelo Executivo, 
desde que ainda não tenha sido encerrada a 
votação no Plenário da Câmara Municipal. 
(E)  A Câmara Municipal funcionará, se 
necessário, em sessões extraordinárias de modo 
que a discussão e votação do Projeto de Lei 
Orçamentária do Município estejam concluídas até 
o encerramento da sessão legislativa. 
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29) Pede-se ao Candidato ao Cargo de Contador 
da Câmara Municipal de Ibiporã que assinale a 
única alternativa que NÃO apresenta uma 
afirmativa correta em se tratando dos 
dispositivos dos Orçamentos Municipais 
previstos na Lei Orgânica Municipal de Ibiporã: 
 
(A)  As propostas orçamentárias serão 
elaboradas sob a forma de orçamento-programa, 
observadas as proposições do planejamento do 
desenvolvimento integrado do Município. 
(B)  Os recursos que, em decorrência de veto, 
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes 
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 
créditos especiais ou suplementares, com prévia e 
específica autorização legislativa. 
(C)  Os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pela Câmara Municipal. 
(D)  Poderão ser realizadas a transferência 
voluntária de recursos e a concessão de 
empréstimos, mesmo por antecipação de receita, 
pelos governos federal e estadual, inclusive suas 
instituições financeiras, para pagamento de 
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas 
do Município. 
(E)  Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares especiais destinados à Câmara 
Municipal ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada 
mês, em duodécimos corrigidos na mesma 
proporção do excesso da arrecadação prevista no 
orçamento. 
 
30) A legislação brasileira obriga que as 
compras e contratações de serviços realizadas 
por Entes Públicos observem os dispositivos da 
Lei Federal nº 8.666/1993, garantindo a escolha 
da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. A Administração, nas 
compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio 
líquido mínimo para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado. O capital mínimo ou o valor do 
patrimônio líquido não poderá exceder a: 
 
(A)  10% (dez) por cento do valor estimado da 
contratação. 
(B)  15% (quinze) por cento do valor estimado da 
contratação. 
(C)  20% (vinte) por cento do valor estimado da 

contratação. 
(D)  25% (vinte e cinco) por cento do valor 
estimado da contratação. 
(E)  30% (trinta) por cento do valor estimado da 
contratação. 
 
 


