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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 

Edital Nº 02.001/2013 
 

Em cumprimento às determinações da Senhora Lenita Orzechovski Mierzva, Prefeita do 
Município de Virmond – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Organizadora de Concurso nomeada pelo De-
creto nº 057/2013 de 29 de maio de 2013, resolve tornar público a retificação do Edital nº 01.001/2013. 
 
ONDE SE LÊ: 

Cargo  Vagas  
Vagas 
PNE** 

Remuneração 
R$ 

Carga Horária 
semanal  Escolaridade  

TECNICO EM CONTROLE INTERNO CR  2.675,27 40 Ensino superior completo, Administração, Ciências 
Contábeis ou Direito. 

 
LEIA-SE: 

Cargo  Vagas  
Vagas 
PNE** 

Remuneração 
R$ 

Carga Horária 
semanal  Escolaridade  

TECNICO EM CONTROLE INTERNO CR  2.675,27 40 Ensino superior completo, Administração, Ciências 
Contábeis, Direito ou Ciências Econômicas. 

 
No Anexo I - Conteúdo programático, acrescenta-se o conteúdo específico do cargo de Técnico de Controle In-
terno: 
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO 
Contabilidade Geral: objetivo, finalidade, conceito, objeto e campo de atuação. Patrimônio e suas variações. Contas (conceito, tipo e plano de 
contas). Escrituração: métodos, diário, razão e livros auxiliares. Registro de operações mercantis e de serviços. Provisões: depreciação, amortiza-
ção e exaustão. Ajustes e levantamento de demonstrativos financeiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstra-
ção das mutações do patrimônio liquido e demonstração das origens e aplicações de recursos). Participações societárias (conceito, classificação e 
formas). Contabilidade Societária: Cisão, Incorporação e Fusão. Partes relacionadas, Contabilidade gerencial: noções preliminares (característi-
cas da contabilidade gerencial). Análise de balanços como instrumento de avaliação de desempenho (análise vertical, análise horizontal e análise 
por quocientes – liquidez, atividade e rentabilidade). Auditoria: noções básicas de auditoria interna, natureza e campo de atuação da auditoria: 
auditoria governamental, campo de atuação, classificação, aplicação, auditoria externa ou independente, normas CVM. Contabilidade Intermedi-
ária: conceitos, funções, aplicações. Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação. Bens públicos, entidades públicas, conceito e classifica-
ção. Orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário. Créditos adicionais: conceito e classificação. Receitas e despesas orçamentárias: 
estágios e classificação. Sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e 
demonstrativo das variações patrimoniais; SIAFI (Sistema integrado de administração financeira), contabilidade orçamentária, financeira e pa-
trimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. Programa de trabalho 
de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-programa, programas e sub-programas por projetos e ativida-
des. Comparativo da receita orçada com a arrecadada. Comparativo da despesa autorizada com a realizada. Demonstrativo da dívida flutuante 
(restos a pagar). Controladoria no setor público: conceito, classificação, forma de atuação, objetivos. O controle no setor público. controle inter-
no e controle externo: o exercício do controle na gestão pública: regulamentação legal. Legislação: Lei 4.320/64; Lei 6.404/76. Lei 9.430/96. Lei 
10.406/02. Lei complementar nº 101/00. Lei complementar nº 123/2006. Lei complementar nº 116/2003. Instrução Normativa SRF nº 459/04. 
Instrução Normativa SRF nº 971/09. Instrução Normativa SRF nº 480/04. Resolução CFC 750/93. Demonstração do Resultado do Exercício, 
Despesas e Outros Resultados Operacionais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demons-
tração do Valor Adicionado, Consolidação das Demonstrações Contábeis, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Análise dos Balanços, Análi-
se da Liquidez e do Endividamento, Análise da Rotatividade, Análise da Rentabilidade, Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço 
Patrimonial, Depreciação e Exaustão.Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral. Lei 8.666/93. Constituição de l988 e suas alterações (arts. 
145 a 169). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – 
NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBCASP-NBC T 16). Ética profissional. Toda legislação 
citada anteriormente e suas respectivas alterações e complementações até a publicação deste Edital. 
Direito Constitucional: Noções de Direito Constitucional; Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito 
social; da União, dos Estados, dos Municípios; da administração pública, dos servidores públicos civis. Do poder executivo. Princípios do Estado 
de direito, da legalidade, da igualdade. Da organização político administrativa. Da organização dos Poderes.  
Direito Administrativo: Noções de Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. Autarquias. Atos e fatos 
administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atri-
butos do Ato Administrativo. Formas de extinção dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Contratos Adminis-
trativos. Conceitos e Caracteres Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. Licitação: con-
ceito, princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Execução dos Contratos Administrativos. Poderes Administrativos. Poder hierár-
quico, disciplinar e normativo. Do controle da Administração Pública. Da improbidade administrativa. 
 
 
No Anexo II - Atribuições dos cargos, acrescenta-se as atribuições do cargo de Técnico de Controle Interno: 
Atribuições: O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avalia-
ção da ação governamental e da gestão dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, tem as seguintes atribu-
ições: 
I – avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos do Município. 
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II – fiscalizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da 
gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
III – comprovar a legitimidade dos atos de gestão; 
IV – controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; 
V – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
VI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição em Restos a Pagar; 
VII – supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos 
termos dos artigos 22 e 23 da LC n.º 101/2000; 
VIII – controlar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC n.º 101/2000, para recondução dos mon-
tantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
IX – efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC n.º 
101/2000; 
X – realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do Legislativo Municipal, inclusive no que se refere ao atingimento de 
metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC n.º 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências, e, em caso de não-
atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado; 
XI – cientificar as autoridades responsáveis e ao Órgão Central do Controle do Sistema de Controle Interno quando constadas ilegalidades ou 
irregularidades na administração municipal. 
 
As demais disposições do Edital de Concurso Público nº 01.001/2013 permanecem inalteradas. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Prefeitura do Município de Virmond, Estado do Paraná, 16 de outubro de 2013. 

 
 
 

KATIA GARCIA KULIAK CACILHO 
   Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público  

 

 
LENITA ORZECHOVSKI MIERZVA 

   Prefeita Municipal de Virmond - PR 


