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ESPELHO DA PROVA DISSERTATIVA - RESPOSTAS ESPERADAS
QUESTÃO 1
Esperava-se na questão que o candidato, mesmo que resumidamente, respondesse que, de
acordo com a definição legal prevista no artigo 2º da Lei n.º 4.320/1964 e no item 2.2, da
Parte I, do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), a Lei Orçamentária
Anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os
poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Quanto à utilidade do princípio orçamentário da universalidade para o controle parlamentar,
considerar-se-ão as seguintes citações: (i) conhecer “a priori” todas as receitas e despesas
do governo e dar prévia autorização para respectiva arrecadação e realização; (ii) impedir
ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e de despesa sem prévia
autorização Legislativa; e (iii) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo
governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las.
Dadas as premissas apresentadas acima, foram aplicados os critérios de julgamento
definidos no Edital. A limitação de espaço disponibilizado foi levada em conta na avaliação.
QUESTÃO 2
Esperava-se que o candidato, mesmo que resumidamente, respondesse que, de acordo com
o artigo 18, § 2º, da LRF, que a despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência.
Quanto à hipótese relativa ao item B, trata-se de valores dos contratos de terceirização de
mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, de com o
artigo 18, § 1º, da LRF.
Dadas as premissas apresentadas acima, foram aplicados os critérios de julgamento
definidos no Edital. A limitação de espaço disponibilizado foi levada em conta na avaliação.
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