ANEXO I-B
(temas da prova de conhecimentos e relação de bibliografia e legislação; técnico
superior, referência B; duração total da prova – 90 minutos)


Temas comuns:
- Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das
Freguesias;
- Regime jurídico das Autarquias Locais;
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
- O Novo Código do Procedimento Administrativo;
- Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), aplicado às
autarquias locais;
- Estatuto dos eleitos locais;
- Reorganização administrativa da cidade de Lisboa.



Temas específicos:
-Lei de Bases da Segurança Social;
-Rendimento social de inserção;
-Regimes jurídicos de proteção social no desemprego, morte, dependência, rendimento social de
inserção, complemento solidário para idosos e complemento por cônjuge a cargo, do sistema de
segurança social;
-Lei de protecção de crianças e jovens em perigo;
-Acompanhamento de políticas de acção social e intervenção ao nível local, métodos e técnicas.
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Legislação principal:
-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação;
-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;
-Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação;
-Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
-Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação;
-Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro;
-Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, na sua atual redação;
-Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, na sua atual redação.

Legislação específica:
-Lei n.º 4/2007 de 16 de janeiro;
-Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio;
-Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro;
-Lei n.º 147/1999, de 1 de setembro;
-Decreto-Lei n.º 332-B/2000, de 30 de dezembro.

