CÂMARA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO/SC
o
CONCURSO PÚBLICO- EDITAL N 01/2018
ERRATA 01
O Presidente da Câmara Municipal, Amarildo dos Santos Ruivo, torna pública a Errata 01 ao Edital de
abertura para realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Correia Pinto/SC.
ACRESCENTE-SE:
ANEXO I
CÓDIGO
DO
CARGO
CARGO
NÍVEL SUPERIOR
04

CONTADOR

REQUISITOS MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

Diploma de conclusão de curso
superior em Contabilidade e
certificado de registro no CRC.

01

12h

VENCIMENTOBASE

R$ 1.800,00

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
CONTADOR: executar a contabilidade da Câmara de Vereadores, observados os princípios fundamentais da
contabilidade e às normas estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal aplicável; acompanhar,
controlar e avaliar a execução do orçamento da Câmara de Vereadores; estudar e propor correções e
alterações no orçamento em execução; estruturar todas as operações contábeis; levantar o balanço geral da
Câmara de Vereadores e demais quadros demonstrativos; levantar os balancetes orçamentários e
financeiros mensais; elaborar instruções relativas à forma e ao método de escrituração contábil; acompanhar
a execução orçamentária na fase de empenho; promover a anulação de empenho, quando for o caso;
elaborar prestação de contas de transferências financeiras recebidas do Poder Executivo Municipal; exercer
atividades correlatas.
ANEXO II
Cargo

Assessor Jurídico e
Contador

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos
exigido em cada
Núcleo de Prova

Conhecimentos
Técnicoprofissionais

20

10

100

Legislação
Constitucional e
Municipal

10

10

50

Português

10

10

50

Disciplina

ANEXO III
CONTADOR
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto nº 3000/99. Contabilidade
Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da
contabilidade pública: objetivo e classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de
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compensação e de custos. Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64).
Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório
resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a
Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e
de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Aplicação dos
princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da execução da
receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito,
classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: Conceito. Controle da
execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária.
Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos recursos
financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e
contabilização. Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito,
estrutura atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema
Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias:
conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de
Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do
Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº
4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da receita por
categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da despesa. Classificação
institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa
conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e
atualizada). Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência.
Discussão, votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e
rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita:
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da
despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao
orçamento: classificação e recursos para sua abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo:
conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da Licitação: conceito, finalidade e modalidades de
licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Bens públicos: conceito e classificação
dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais
dos gastos do Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emendas
Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos,
pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o
Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados
contra as finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP 7ª Edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário da Receita,
Tabela de Fonte e Tabela de Função e Subfunção. 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)
editado por Portaria da STN – Secretaria do Tesouro Nacional. Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público. Decisão Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n.
06/2008 com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge).
Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC.

Permanecem inalterados os demais itens.

Correia Pinto, 30 de julho de 2018.

Amarildo dos Santos Ruivo
Presidente da Câmara Municipal de Correia Pinto/SC
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