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CURSO DE FORMAÇÃO PARA AUDITOR DE PREVIDÊNCIA - IPESC 
 
Conforme Edital, segue as normas para o Curso de Formação. 
 
 
6.16. Os candidatos classificados deverão manifestar seu interesse em participar do 
Curso de Formação, no prazo e na forma estipulada na convocação, sob pena de 
serem eliminados do Concurso. Em caso de omissão ou desinteresse de algum dos 
classificados, serão sucessivamente chamados outros, pela ordem de classificação, até 
formar o quantitativo previsto no item 6.14. 
 
6.17 O Curso de Formação terá a duração de 30 (trinta) horas-aula e versará sobre os 
seguintes temas: 
 
Tema        Horas-aula  Peso 
Auditoria       06    2 
Licitações e contratos     06    2 
Orçamento e contabilidade pública   06    2 
Legislação previdenciária     12   5 
 
6.18 Cada tema abordado no Curso de Formação será objeto de avaliação por prova 
objetiva de 10 (dez) questões, a ser realizada no primeiro dia após o encerramento 
do curso, sendo que cada questão conterá 5 (cinco) alternativas de respostas, 
devendo apenas 1 (uma) ser assinalada. 
 
6.19 Será considerado classificado nesta etapa o candidato que obtiver, no mínimo, 
90% (noventa por cento) de freqüência do total das horas-aula ministradas e obtiver 
média geral, nesta etapa, igual ou superior a 5,00 (cinco) considerando-se os pesos 
atribuídos a cada uma e 3 (três) casas após a vírgula, desprezados os 
arredondamentos. 

 
 
O quadro de horário das disciplinas. 
 

DISCIPLINA HORA DATA PROFESSOR 
AUDITORIA 14h00min as 17h00min 08 e 09 maio Luiz Alberton 
ORÇ. e CONT. PÚB. 08h00min as 14h00min 10 maio Wanderlei das Neves 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 14h00min as 17h00min 12 e 15 maio Bárbara Lebarbenchon 
LEG. PREVIDENCIÁRIA 14h00min as 17h00min 16 17,18 e 19 maio. Carlos Alberto 

 
As aulas terão 3 horas de duração por dia e serão ministradas no edifício sede 

da FEPESE, no campus da UFSC, no bairro Trindade, em Florianópolis. 
 
Atenção: a prova será realizada no dia 20 de maio de 2006, As 14h00min com 

duração de 03h00min. Fica proibido qualquer tipo de consulta a livros, equipamentos 
elétrico-eletrônicos, relógios e outros equipamentos. O Local de realização será na 
FEPESE. 



PROGRAMA. 
 

1 – AUDITORIA: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: 
independência; competência profissional; âmbito do trabalho; execução do trabalho e 
administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e 
tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do 
auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade. Objetivos, 
técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. 
Eventos ou transações subseqüentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de 
cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observações. Procedimentos de 
auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. 
Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da 
auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais 
e legais. Decreto Estadual nº 425, de 05 de agosto de 1999, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 17 de setembro de 1999, e Lei Complementar Estadual nº 202, de 15 de 
dezembro de 2000. 
 
2 – ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: Processo orçamentário: plano 
plurianual; lei de diretrizes orçamentária; lei orçamentária anual. Orçamento fiscal, da 
seguridade social e de investimentos. Princípios orçamentários. Classificação 
orçamentária: classificação institucional; funcional-programática; econômica; por fonte 
de recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Execução 
orçamentária, financeira e contábil. Estágios da receita e da despesa públicas. Créditos 
adicionais. Patrimônio público: aspectos qualitativos e quantitativos. Variações 
patrimoniais: variações ativas e variações passivas. Dívida pública flutuante e fundada. 
Plano de contas: função e funcionamento das contas. Escrituração contábil. Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, 
respectivamente Anexos 12, 13, 14 e 15 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964. Prestação de contas e transparência na gestão fiscal. Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária. Relatório de Gestão Fiscal. Balanço Geral do Exercício. A 
descentralização de créditos orçamentários. Lei Complementar Federal nº 101, de 04 
de maio de 2000. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Lei Estadual nº 
12.931, de 13 de fevereiro de 2004. Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministro 
de Estado do Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril 
de 1999. Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, do Secretário do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União 
nº 87-E, de 07 de maio de 2001. Portaria nº 303, de 28 de abril de 2005, do Secretário 
do Tesouro Nacional. Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003, do Ministro de 
Estado da Previdência Social, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 
2003. Decreto Estadual nº 2.895, de 21 de janeiro de 2005. 
 
3 – LICITAÇÕES E CONTRATOS: Licitação. Princípios e finalidade. Objeto. 
Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Modalidades de licitação: concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: edital, carta-
convite, recebimento da documentação e proposta, homologação e adjudicação, 
anulação e revogação. Sanções penais. Contratos administrativos. Peculiaridades. 
Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de 



preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. Cláusulas 
essenciais.  Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. 
Normas técnicas e material apropriado. Variações de quantidade. Execução pessoal. 
Encargos da execução. Manutenção de preposto. Acompanhamento da execução do 
contrato e recebimento do objeto. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. 
Inexecução do contrato. Causas justificadoras. Conseqüências. Revisão do contrato. 
Rescisão: administrativa, amigável, judicial, de pleno direito.  Espécies de contratos 
administrativos: obra pública, serviço, trabalhos artísticos, fornecimento, concessão e 
gerenciamento. 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002. Decreto Estadual nº 105, de 
02 de abril de 2003”. 
 
4 – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Seguridade Social. Origem e evolução 
legislativa no Brasil. Conceituação. Organização e princípios constitucionais. Reforma 
da Previdência: mudanças, metas e objetivos. Legislação previdenciária. Conteúdo, 
fontes, autonomia. Aplicação das normas previdenciárias. Vigência, hierarquia, 
interpretação e integração. Orientação dos Tribunais Superiores. Regime Geral de 
Previdência Social. Segurados obrigatórios. Filiação e inscrição. Conceito, 
características e abrangência. Segurado facultativo: conceitos, características, filiação 
e inscrição. Financiamento da seguridade social. Receitas das contribuições. Salário de 
Contribuição. Conceito. Parcelas integrantes e parcelas não integrantes. 
Proporcionalidade. Arrecadações e recolhimento das contribuições destinadas à 
Previdência Estadual. Competência do IPESC. Prazo de recolhimento. Recolhimento 
fora do prazo: juros, multa e atualização monetária. Obrigações acessórias. Exame da 
contabilidade. Prerrogativa do IPESC. Inscrição de ofício. Aferição indireta. Retenção e 
responsabilidade solidária: conceitos, natureza jurídica e características. Parcelamento 
de contribuições e demais importâncias devidas à previdência estadual. Decadência e 
prescrição. Restituição e compensação de contribuições. Reembolso de pagamento. 
Isenção de contribuições: requisitos, manutenção e perda. Prova de inexistência de 
débito. Infrações à legislação previdenciária. Recurso das decisões administrativas. 
Emendas Constitucionais nº 20, de 16 de dezembro de 1998; nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003 e nº 47, de 05 de julho de 2005. Regime Geral de Previdência Social: Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações; Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e 
alterações; Decreto nº 3.048/99 que trata do Regulamento da Previdência. Regime 
Próprio de Previdência Social: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; Lei nº 10.887, 
de 18 de junho de 2004; Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999; Portaria nº 4.992, de 05 
de fevereiro de 1999 e alterações; Portaria nº 916, de 15 de julho de 2003; Portaria nº 
1.308, de 11 de julho de 2005; Portaria nº 1.348, de 19 de julho de 2005; Portaria nº 
172, de 11 de fevereiro de 2005; Resolução nº 3.244, de 28 de outubro de 2004; 
Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001. Legislação do Instituto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina – IPESC: Lei nº 3.138, de 11 de dezembro de 1962 e 
alterações posteriores; Lei Complementar nº 129, de 07 de novembro de 1994; Lei 
Complementar nº 266, de 04 de fevereiro de 2004; Lei Complementar nº 286, de 10 de 
março de 2005; Decreto nº 4.599, de 13 de março de 1978. 
 


