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O Presidente da Companhia de Saneamento do Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do subitem 16.6 do Edital Completo n.° 01/2013, de 04 de janeiro de 2013, torna público o presente 
Edital de Retificação para fins de retificação dos seguintes termos, conforme segue: 
 
1. ONDE SE LÊ: 
 
1.1) No Edital:  
3.1) O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá comprovar, até a data da admissão, os 

seguintes requisitos para a investidura no cargo: 
(...) 
f.5)  Audiometria tonal e vocal (apenas para os seguintes Cargos de Nível Fundamental: Eletricista 

Industrial, Mecânico Industrial, Motorista Operador, Operador de Estação de Água e Esgoto e Operador 
de Subestação Elétrica).  

 
1.2) No Anexo 01 - Conteúdo Programático  
 
II – NÍVEL MÉDIO 
 
7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ACORDO COM A ESPECIALIDADE  
 
CARGO 15: MECÂNICO INDUSTRIAL 
Noções de Desenho Técnico, Montagem, Lubrificação, Inspeção e Manutenção Preventiva e Corretiva de 
equipamentos Hidráulicos e Máquinas, Motores, Bombas Centrifugas de Eixo Horizontal ou Vertical, Bombas 
Dosadoras, Compressores ou Sopradores de Ar, Registros de Gaveta, Válvulas Borboleta, Comportas, 
Válvulas de Retenção. Metrologia. Processos de Usinagem. Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva. 
Pneumática e hidráulica. Elementos de máquinas. Corrosão. Ensaios de materiais. Soldagem e corte. Causas 
de Deterioração de Equipamentos. Desenho mecânico. Higiene e Segurança do Trabalho na área de 
Mecânica. Noções de motores diesel. Grupos Geradores com motores diesel. Conhecimentos sobre higiene e 
segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 
 
III – NÍVEL SUPERIOR 
 
6. BASE TEÓRICA DO CONTEÚDO TÉCNICO DE ACORDO COM ESPECIALIDADE  
 
CARGO 30: ADVOGADO 
Direito constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e derivado. Eficácia, 
aplicação e integração das normas constitucionais. Leis complementares à constituição. Direitos e garantias 
individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição. Separação de poderes. 
Poder legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. 
Poder judiciário: composição e atribuições. Estado federal: a união, os estados, os municípios, o distrito federal 
e os territórios. Regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à administração pública direta e 
indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Advocacia pública. Princípios constitucionais do 
orçamento. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional, finanças públicas. Ordem econômica e 
financeira. Ordem social: seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação 
social, meio ambiente. Direito civil e empresarial: Lei de Introdução Ao Código Civil Brasileiro. Pessoa 
natural. Conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. 
Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações, sociedades civis e empresariais. Fundações 
públicas e privadas. Cooperativas. Organização social de interesse público. Desconsideração da personalidade 
jurídica no direito civil, no direito tributário e no direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e 
administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e 
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encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios 
jurídicos. Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de direito 
público. Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: 
conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. Transmissão das 
obrigações. Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrito. 
Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. 
Resolução por onerosidade excessiva. Espécies de contratos: compra e venda troca, doação, locação, locação 
predial urbana, empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e 
distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação, compromisso. Atos 
unilaterais. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil, responsabilidade objetiva e subjetiva. 
Indenização. Dano material e dano moral. Preferências e privilégios creditórios. Direito de empresa. 
Empresário. Sociedade: não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e concordata. 
Lei Federal nº 6.404/76. Posse. Conceito, aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. Propriedade: 
função social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e justa indenização. 
Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e necessário: condomínio edilício. 
Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da 
propriedade. Passagem forçada. Águas. Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano 
infecto. Direito reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do 
promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garantia: penhor hipoteca e anticrese. Direito 
de família: casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de família. 
União estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões: sucessão legítima e testamentária. Partilha. 
Herança jacente. Direito autoral: conceito, princípios. Direito processual civil: Princípios constitucionais e 
gerais de processo civil. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência: conceito, espécies e 
critérios de determinação da competência. Modificações da competência. Declaração e conflitos de 
competência. Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e nulidades. As 
pessoas jurídicas de direito público no processo civil. Especificidades. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Processo de conhecimento. Procedimentos e suas espécies. Antecipação da tutela de mérito. 
Petição inicial. Resposta do réu. Reconvenção e exceções. Impugnação ao valor da causa. Revelia e seus 
efeitos. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. 
Provas. Noções gerais, sistema, espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória. 
Recursos. Noções gerais, princípios, espécies. Recurso adesivo. Recursos regimentais. Processos nos 
tribunais. Liquidação da sentença. Execução. Espécies. Embargos do devedor. Penhora. Arrematação. 
Exceção de pré-executividade. Execução contra as pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo 
cautelar. Princípios. Poder geral de cautela. Procedimentos cautelares específicos procedimentos especiais. 
Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação de 
usucapião. Retificação de área, divisão, retificação de registro imobiliário. Ação de desapropriação. Mandado 
de segurança individual e coletivo. Ação popular, ação civil pública. Ação monitória. Ação declaratória. Ação 
declaratória incidental. Execução fiscal. Lei Federal n.º 6.830/80. Ação de despejo, ação revisional de aluguel e 
ação renovatória. Direito administrativo: Princípios constitucionais do direito administrativo. Controle interno e 
externo da administração pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do 
administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração indireta: conceito, autarquias, 
empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Poderes administrativos. Ato 
administrativo: conceito, elementos, atributos, espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de 
poder. Ato administrativo punitivo. Multas. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle 
jurisdicional. Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos 
administrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. Rescisão. 
Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies, modalidades. Processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. 
Serviços públicos: conceito, classificação. Concessão e permissão. Agentes públicos. Servidores públicos, 
conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, 
vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo 
disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classificação. Formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por utilidade pública, 
necessidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indireta. Função social da propriedade. 
Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. 
Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade 
civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º 8.429/92. Direito urbanístico: 
uso e ocupação de solo urbano. Zoneamento. Poder de polícia municipal. Parcelamento do solo (Lei Federal 
n.º 6.766/79). Limitações ao direito de propriedade. Controle das construções e do uso. Estatuto da cidade. 
Instrumentos de política urbana. Usucapião especial de imóvel urbano. Usucapião coletivo. Plano diretor. 
Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Meio ambiente urbano. Controle da poluição 
sonora e visual. Direito tributário: Definição e conteúdo do direito tributário. Conceito de tributo. Espécies de 
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tributos. Imposto, taxa contribuição de melhoria e outras contribuições. Fontes do direito tributário. Fontes 
primárias. Fontes secundárias. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. 
Interpretação e integração da legislação tributária. O sistema constitucional brasileiro. Princípios constitucionais 
tributários, competência tributária, discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. 
Imunidades tributárias. Espécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício de competência 
tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória. Hipótese de 
incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Sujeito passivo da 
obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio tributário. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por 
infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e 
efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obrigações tributárias e exclusão do crédito 
tributário. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Garantias e privilégios do crédito 
tributário. Preferência e cobrança em falência e concordata. Responsabilidade patrimonial dos sócios e 
administradores. Alienação de bens em fraude à fazenda pública. Dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. 
Pressupostos legais, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidões 
de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações. A execução fiscal. 
Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de 
consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar 
fiscal. Direito do trabalho e previdenciário: Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. Sujeitos 
da relação de emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de 
empregadores. Contrato de trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e locação de serviços, 
empreitada, representação comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. 
Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições de 
registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A fazenda pública perante a justiça do trabalho. Justiça do 
trabalho: organização e competência. Dissídios individuais e coletivos. Direitos difusos e coletivos: 
Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais categorias. Proteção ao patrimônio público e 
social. Políticas públicas. Ação civil pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e 
assistência. Competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Ação popular: conceito, 
objeto, legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público e à 
tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das 
pessoas de direito público. Relações de consumo. Improbidade administrativa: natureza do ilícito. Modalidades. 
Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Legitimação. Competência. Ações 
cautelares. Sentença, coisa julgada. Prescrição. Atuação da pessoa jurídica de direito público. Criança e 
adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção. Proteção da 
criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar. Direito ambiental direito ambiental. 
Política nacional do meio ambiente. Princípios. Responsabilidade civil ambiental. Licenciamento ambiental. 
Sanções penais e administrativas. Desapropriação ambiental. Áreas de proteção mananciais. Legislação 
federal. Lei da política nacional do meio do maio ambiente (Lei nº 6.938/81). Lei de Ação Cível Pública (Lei nº 
7.347/85). Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Lei de crimes ambientais (Lei nº 
9.605/98). Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 273/04. Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79). 
Direito financeiro:  Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00), controle de orçamentos e de 
balanços: Lei Federal n.º 4.320/64. Plano plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual.  
Direito Penal e Processual Penal. Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. 
Ação penal. Crimes em espécie: crimes contra a administração pública, crimes  contra  a  fé  pública,  crimes  
contra  o  patrimônio.  Aspectos penais da Lei n.º 8.666/93. Direito do consumidor: conceito de consumidor, 
relações de consumo, conceito de fornecedor, conceito de produtos e serviços, direitos básicos do consumidor, 
responsabilidade pelo fato do produto e  do  serviço,  responsabilidade por vício do produto e do serviço, 
desconsideração da personalidade jurídica, práticas abusivas.  PROCOM. Juizados especiais cíveis. 
Legislação e Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho.  
 
CARGO 34: CONTADOR 
ORÇAMENTO PÚBLICO: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de 
desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de 
seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da 
despesa orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, 
provisão, repasse e destaque. Lei nº 10180/2001. Portaria Interministerial 127/2008 e alterações posteriores. 
Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. 
Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de 
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93 e 
1.282/2010). Pronunciamentos contábeis (CPC). Deliberações da Comissão de Valores Mobiliário–CVM. 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis (Deliberação CVM nº 
539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008): objetivos, pressupostos básicos, características qualitativas das 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013 DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 4 / 9 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 02/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 
 

 

demonstrações contábeis, mensuração e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das demonstrações 
contábeis. Lei nº 6404/76 e alterações posteriores. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. 
Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 1.111/2007 e 1.282/2010). Conceitos e 
Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86. Sistema de Contabilidade Federal (decreto n◦ 
6.976/2009). Sistemas de Contas. Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-
orçamentárias. Plano de Contas da Administração Federal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, 
contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das contas, contas de 
controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, dos restos a pagar e contas com 
função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de 
Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa Balancete: 
características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64. Conceitos 
de Contabilidade Pública presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC T 16). Legislação e Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e 
segurança do trabalho.  
 
1.3) No Anexo 03 - Informações dos Cargos  
 
Cargo 12 Assistente Administrativo - Área de atuação: 

Contábil 
Requisitos para Investidura no Cargo 2º Grau Completo; Conhecimentos de Técnicas de 

Contabilidade; Conhecimento de Informática. 
 
Cargo 20 Técnico em Segurança no Trabalho 
Requisitos para Investidura no Cargo 2º Grau Completo e Curso em Segurança do 

Trabalho e registro no órgão de classe; 
Conhecimentos em informática. 

 
Cargo 31 Analista de Sistemas 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau completo em Processamento de Dados ou 

Ciência da Computação; Registro no órgão de 
classe. 

 
Cargo 32 Arquiteto 
Vantagens Ticket Alimentação, Auxílio Creche, Plano de Saúde 

e Odontológico e outras vantagens aprovadas em 
acordo coletivo. 

 
Cargo 38 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia de 

Controle e Automação 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia de Controle e 

Automação; Registro no órgão de classe; 
Conhecimentos em Informática. 

 
Cargo 39 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia 

Eletrônica 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia Eletrônica, 

Registro no órgão de classe; Conhecimentos em 
Informática. 

 
Cargo 41 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia de 

Segurança do Trabalho 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia  com 

Especialização em Segurança do Trabalho (com 
registro na DRT); Registro no órgão de classe; 
Conhecimentos em Informática. 
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2. LEIA-SE 
 
 
1.1) No Edital:  
3.1) O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá comprovar, até a data da admissão, os 

seguintes requisitos para a investidura no cargo: 
(...) 
f.5)  Audiometria tonal e vocal (apenas para os seguintes cargos:  Eletricista Industrial, Mecânico 

Industrial, Motorista Operador, Operador de Estação de Água e Esgoto e Operador de Subestação 
Elétrica). 

 
 
1.2) No Anexo 01 - Conteúdo Programático  
 
 
II – NÍVEL MÉDIO 
 
7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ACORDO COM A ESPECIALIDADE  
 
 
CARGO 15: MECÂNICO INDUSTRIAL 
Noções de Desenho Técnico, Montagem, Lubrificação, Inspeção e Manutenção Preventiva e Corretiva de 
equipamentos Hidráulicos e Máquinas, Motores, Bombas Centrifugas de Eixo Horizontal ou Vertical, Bombas 
Dosadoras, Compressores ou Sopradores de Ar, Registros de Gaveta, Válvulas Borboleta, Comportas, 
Válvulas de Retenção. Metrologia. Processos de Usinagem. Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva. 
Pneumática e hidráulica. Elementos de máquinas. Corrosão. Ensaios de materiais. Soldagem e corte. Causas 
de Deterioração de Equipamentos. Desenho mecânico. Higiene e Segurança do Trabalho na área de 
Mecânica. Noções de motores diesel. Grupos Geradores com motores diesel. Conhecimentos sobre higiene e 
segurança do trabalho. Ética na prestação de serviços. 
 
 
III – NÍVEL SUPERIOR 
 
6. BASE TEÓRICA DO CONTEÚDO TÉCNICO DE ACORDO COM ESPECIALIDADE  
 
CARGO 30: ADVOGADO 
Direito constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e derivado. Eficácia, 
aplicação e integração das normas constitucionais. Leis complementares à constituição. Direitos e garantias 
individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição. Separação de poderes. 
Poder legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. 
Poder judiciário: composição e atribuições. Estado federal: a união, os estados, os municípios, o distrito federal 
e os territórios. Regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à administração pública direta e 
indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Advocacia pública. Princípios constitucionais do 
orçamento. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional, finanças públicas. Ordem econômica e 
financeira. Ordem social: seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação 
social, meio ambiente. Direito civil e empresarial: Lei de Introdução Ao Código Civil Brasileiro. Pessoa 
natural. Conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. 
Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações, sociedades civis e empresariais. Fundações 
públicas e privadas. Cooperativas. Organização social de interesse público. Desconsideração da personalidade 
jurídica no direito civil, no direito tributário e no direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e 
administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e 
encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios 
jurídicos. Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de direito 
público. Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: 
conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. Transmissão das 
obrigações. Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrito. 
Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. 
Resolução por onerosidade excessiva. Espécies de contratos: compra e venda troca, doação, locação, locação 
predial urbana, empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e 
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distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação, compromisso. Atos 
unilaterais. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil, responsabilidade objetiva e subjetiva. 
Indenização. Dano material e dano moral. Preferências e privilégios creditórios. Direito de empresa. 
Empresário. Sociedade: não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e concordata. 
Lei Federal nº 6.404/76. Posse. Conceito, aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. Propriedade: 
função social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e justa indenização. 
Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e necessário: condomínio edilício. 
Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da 
propriedade. Passagem forçada. Águas. Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano 
infecto. Direito reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do 
promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garantia: penhor hipoteca e anticrese. Direito 
de família: casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de família. 
União estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões: sucessão legítima e testamentária. Partilha. 
Herança jacente. Direito autoral: conceito, princípios. Direito processual civil: Princípios constitucionais e 
gerais de processo civil. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência: conceito, espécies e 
critérios de determinação da competência. Modificações da competência. Declaração e conflitos de 
competência. Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e nulidades. As 
pessoas jurídicas de direito público no processo civil. Especificidades. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Processo de conhecimento. Procedimentos e suas espécies. Antecipação da tutela de mérito. 
Petição inicial. Resposta do réu. Reconvenção e exceções. Impugnação ao valor da causa. Revelia e seus 
efeitos. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. 
Provas. Noções gerais, sistema, espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória. 
Recursos. Noções gerais, princípios, espécies. Recurso adesivo. Recursos regimentais. Processos nos 
tribunais. Liquidação da sentença. Execução. Espécies. Embargos do devedor. Penhora. Arrematação. 
Exceção de pré-executividade. Execução contra as pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo 
cautelar. Princípios. Poder geral de cautela. Procedimentos cautelares específicos procedimentos especiais. 
Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação de 
usucapião. Retificação de área, divisão, retificação de registro imobiliário. Ação de desapropriação. Mandado 
de segurança individual e coletivo. Ação popular, ação civil pública. Ação monitória. Ação declaratória. Ação 
declaratória incidental. Execução fiscal. Lei Federal n.º 6.830/80. Ação de despejo, ação revisional de aluguel e 
ação renovatória. Direito administrativo: Princípios constitucionais do direito administrativo. Controle interno e 
externo da administração pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do 
administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração indireta: conceito, autarquias, 
empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Poderes administrativos. Ato 
administrativo: conceito, elementos, atributos, espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de 
poder. Ato administrativo punitivo. Multas. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle 
jurisdicional. Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos 
administrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. Rescisão. 
Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies, modalidades. Processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. 
Serviços públicos: conceito, classificação. Concessão e permissão. Agentes públicos. Servidores públicos, 
conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, 
vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo 
disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classificação. Formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por utilidade pública, 
necessidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indireta. Função social da propriedade. 
Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. 
Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade 
civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º 8.429/92. Direito urbanístico: 
uso e ocupação de solo urbano. Zoneamento. Poder de polícia municipal. Parcelamento do solo (Lei Federal 
n.º 6.766/79). Limitações ao direito de propriedade. Controle das construções e do uso. Estatuto da cidade. 
Instrumentos de política urbana. Usucapião especial de imóvel urbano. Usucapião coletivo. Plano diretor. 
Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Meio ambiente urbano. Controle da poluição 
sonora e visual. Direito tributário: Definição e conteúdo do direito tributário. Conceito de tributo. Espécies de 
tributos. Imposto, taxa contribuição de melhoria e outras contribuições. Fontes do direito tributário. Fontes 
primárias. Fontes secundárias. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. 
Interpretação e integração da legislação tributária. O sistema constitucional brasileiro. Princípios constitucionais 
tributários, competência tributária, discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. 
Imunidades tributárias. Espécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício de competência 
tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória. Hipótese de 
incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Sujeito passivo da 
obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio tributário. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013 DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 7 / 9 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 02/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 
 

 

infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e 
efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obrigações tributárias e exclusão do crédito 
tributário. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Garantias e privilégios do crédito 
tributário. Preferência e cobrança em falência e concordata. Responsabilidade patrimonial dos sócios e 
administradores. Alienação de bens em fraude à fazenda pública. Dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. 
Pressupostos legais, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidões 
de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações. A execução fiscal. 
Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de 
consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar 
fiscal. Direito do trabalho e previdenciário: Relações de trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. Sujeitos 
da relação de emprego: empregador, empregado, autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de 
empregadores. Contrato de trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e locação de serviços, 
empreitada, representação comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. 
Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições de 
registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A fazenda pública perante a justiça do trabalho. Justiça do 
trabalho: organização e competência. Dissídios individuais e coletivos. Direitos difusos e coletivos: 
Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais categorias. Proteção ao patrimônio público e 
social. Políticas públicas. Ação civil pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e 
assistência. Competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Ação popular: conceito, 
objeto, legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público e à 
tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das 
pessoas de direito público. Relações de consumo. Improbidade administrativa: natureza do ilícito. Modalidades. 
Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Legitimação. Competência. Ações 
cautelares. Sentença, coisa julgada. Prescrição. Atuação da pessoa jurídica de direito público. Criança e 
adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção. Proteção da 
criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar. Direito ambiental direito ambiental.. 
Política nacional do meio ambiente. Princípios. Responsabilidade civil ambiental. Licenciamento ambiental. 
Sanções penais e administrativas. Desapropriação ambiental. Áreas de proteção mananciais. Legislação 
federal. Lei da política nacional do meio do maio ambiente (Lei nº 6.938/81). Lei de Ação Cível Pública (Lei nº 
7.347/85). Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Lei de crimes ambientais (Lei nº 
9.605/98). Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 273/04. Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79). 
Direito financeiro:  Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00), controle de orçamentos e de 
balanços: Lei Federal n.º 4.320/64. Plano plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual.  
Direito Penal e Processual Penal. Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. 
Ação penal. Crimes em espécie: crimes contra a administração pública, crimes  contra  a  fé  pública,  crimes  
contra  o  patrimônio.  Aspectos penais da Lei n.º 8.666/93. Direito do consumidor: conceito de consumidor, 
relações de consumo, conceito de fornecedor, conceito de produtos e serviços, direitos básicos do consumidor, 
responsabilidade pelo fato do produto e  do  serviço,  responsabilidade por vício do produto e do serviço, 
desconsideração da personalidade jurídica, práticas abusivas.  PROCOM. Juizados especiais cíveis. 
Legislação e Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho.  
 
CARGO 34: CONTADOR 
ORÇAMENTO PÚBLICO: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de 
desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de 
seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da 
despesa orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, 
provisão, repasse e destaque. Lei nº 10180/2001. Portaria Interministerial 127/2008 e alterações posteriores. 
Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. 
Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de 
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93 e 
1.282/2010). Pronunciamentos contábeis (CPC). Deliberações da Comissão de Valores Mobiliário–CVM. 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. Deliberação CVM nº 
539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008. (Resolução CFC nº 1.374/2011): objetivos, pressupostos básicos, 
características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração e reconhecimento dos elementos das 
demonstrações. Apresentação das Demonstrações Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e 
estrutura das demonstrações contábeis. Lei nº 6404/76 e alterações posteriores. CONTABILIDADE PÚBLICA: 
Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 1.111/2007 e 
1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86. Sistema de 
Contabilidade Federal (decreto n◦ 6.976/2009). Sistemas de Contas. Variações Patrimoniais: Variações Ativas 
e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Plano de Contas da Administração Federal: conceito, 
estrutura das contas, partes integrantes, contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, 
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características das contas, contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da 
despesa, dos restos a pagar e contas com função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos 
Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, 
Realização de Receita e Despesa Balancete: características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais 
de acordo com a Lei nº 4.320/64. Conceitos de Contabilidade Pública presentes na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 16). Legislação e Ética 
Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho.  
 
1.3) No Anexo 03 - Informações dos Cargos  
 
Cargo 12 Assistente Administrativo - Área de atuação: 

Contábil 
Requisitos para Investidura no Cargo 2º Grau Completo; Conhecimento de Informática; 

Certificado do Curso de Técnico em Contabilidade; 
Registro no órgão de classe.  

 
Cargo 20 Técnico em Segurança no Trabalho 
Requisitos para Investidura no Cargo 2º Grau Completo e Curso em Segurança do 

Trabalho e registro no Ministério do Trabalho e 
Emprego; Conhecimentos em informática. 

 
Cargo 31 Analista de Sistemas 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau completo em Processamento de Dados ou 

Ciência da Computação ou Sistema de Informação 
ou Engenharia da Computação; Registro no órgão 
de classe para os profissionais formados nos cursos 
em que há órgão de classe. 

 
Cargo 32 Arquiteto 
Vantagens Complemento de piso ACT 2012/2013 de 

R$2.319,02 (Dois mil, trezentos e dezenove reais e 
dois centavos), Ticket Alimentação, Auxílio Creche, 
Plano de Saúde e Odontológico e outras vantagens 
aprovadas em acordo coletivo. 

 
Cargo 38 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia de 

Controle e Automação 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia de Controle e 

Automação ou Engenharia Elétrica (cujo histórico 
escolar apresente o crédito de disciplinas 
compatíveis com as atribuições do cargo); Registro 
no órgão de classe; Conhecimentos em Informática. 

 
Cargo 39 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia 

Eletrônica 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia Eletrônica ou 

Engenharia Elétrica (cujo histórico escolar deste 
curso apresente o crédito de disciplinas compatíveis 
com as atribuições do cargo); Registro no órgão de 
classe; Conhecimentos em Informática. 

 
Cargo 41 Engenheiro – Área de Atuação: Engenharia de 

Segurança do Trabalho 
Requisitos para Investidura no Cargo 3º Grau Completo em Engenharia  com 

Especialização em Segurança do Trabalho; Registro 
no órgão de classe; Conhecimentos em Informática. 
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3. Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Completo do Concurso Publico de n.° 01/2013, 
de 04 de janeiro de 2013. 

 
4. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 
Belém, 25 de janeiro de 2013. 
 
 
Antonio Rodrigues da Silva Braga 
Presidente da COSANPA 
 
 
 


