
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL Nº 02/2014 - RETIFICAÇÃO

A Secretaria de Recursos Humanos e Logística do Município de Caxias do Sul, por este Edital, torna pública a retificação do Edital de 
Abertura  nº 01/2014, nos termos abaixo, bem como comunica o que segue:

1 – No CAPÍTULO VI, o item 6.8. do Edital de Abertura, passa a constar a seguinte redação:
“Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados para a prova, portando 
documento de identidade, documento de inscrição e para MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS, é obrigatória a apresentação 
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização da prova 
prática. Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da mesma”.

2 – Ficam retificados os seguintes itens no ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, do Edital de Abertura do presente concurso:

a) para  o cargo de AGENTE TRIBUTÁRIO, fica excluído o conteúdo de conhecimentos específicos originalmente disposto  no Edital de 
Abertura, passando a vigorar a redação contida no ANEXO DESTE  EDITAL DE RETIFICAÇÃO.

b) para o cargo de ENGENHEIRO FLORESTAL, fica excluído do conteúdo de conhecimentos específicos o seguinte item:
 -  BRASIL.IBAMA.Portaria  n° 07/03 – N, de 11 de fevereiro de 2003.

c) para o cargo de PSICÓLOGO, ficam inseridos no conteúdo de conhecimentos específicos os seguintes itens:
- BRASIL. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS –  Ministério do Desenvolvimento Social – 
Dezembro de 2012.
- BRASIL. Resolução 109/2009 – Tipificação Nacional  de Serviços Socioassistenciais.

d) para o cargo de  FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no conteúdo de conhecimentos específicos, na Lei nº 2.659, de 01 de 
outubro de 1981, onde se lê: “Dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do Município de Caxias do Sul, sob regime de fretamento, 
e dá outras providências”,  leia-se: “Estabelece normas para exploração do serviço de automóvel de aluguel - táxi - e dá outras 
providências.”  

e) para o cargo de FISCAL MUNICIPAL, ficam excluídos do conteúdo de conhecimentos específicos os seguintes itens:
- CAXIAS DO SUL. Lei nº 5.051, de 30 de dezembro de 1998 – Regula o serviço de transporte por micro-ônibus em linhas regulares.
- CAXIAS DO SUL. Lei nº 7.061, de 09 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros de Caxias do Sul, sob 
regime de fretamento

f) para o cargo de PROCURADOR, no conteúdo de Legislação, onde se lê: “Decreto Municipal 16.733 de 06 de dezembro de 2013”, leia-se: 
“Decreto Municipal 16.773, de 06 de dezembro de 2013”.

3 – Ficam mantidas as demais disposições do edital de abertura.

Caxias do Sul, 02 de setembro de 2014.

 
      Jaqueline Marques Bernardi,  André Francisco Wiethaus

Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística Presidente da Comissão Executiva do Concurso
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ANEXO - EDITAL Nº 02/2014 -  RETIFICAÇÃO

AGENTE TRIBUTÁRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conteúdos:
1) Administração Pública: Poderes administrativos; Atos administrativos; Contratos administrativos; Serviços públicos; Servidores públicos; 
Regime jurídico administrativo; Poder de polícia; Licitação; Administração indireta; Órgãos públicos; Processo administrativo; Bens públicos; 
Patrimônio público; Interesse público; Improbidade administrativa; Controle da administração pública; Responsabilidade civil e 
responsabilidade fiscal da administração. 2) Direito Tributário. Conceito, natureza e princípios. Fontes de direito tributário. Vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 3) Direito Tributário Constitucional. Princípios Constitucionais Tributários. Limitações 
Constitucionais ao Poder de Tributar. Garantias Constitucionais do contribuinte. 4) Obrigação Tributária: a) hipótese de incidência. b) fato 
imponível. c) sujeitos ativo e passivo. d) responsabilidade tributária. 5) Lançamento Tributário. Conceito e natureza jurídica. Modalidades de 
lançamento tributário. Revisão do lançamento. 6) Imunidades e isenção. 7) Tributos: a) natureza jurídica. b) conceito. c) classificação. d) 
espécies. e) impostos. f) taxas. g) contribuições. h) empréstimo compulsório. 8) Garantias e privilégios do Crédito Tributário. 9) Crimes contra 
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. 10) Sistema Tributário Nacional e Municipal. 11) Execução fiscal. 12) Lei de 
responsabilidade Fiscal. 13) Contabilidade Geral: a) Conceito, princípios contábeis. b) Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das 
contas, classificação das contas. c) Plano de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil. d) Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil. e) Lançamento: conceito, critérios para debitar 
e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis. f) Balancete de Verificação: conceitos, tipos de 
balancetes, periodicidade. g) Apuração do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de 
ajustes. h) Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial. i) Correção Monetária: conceito, 
obrigatoriedade, métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta resultado da correção monetária. j) Demonstrações Contábeis: 
conceito, periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos. 14) Contabilidade Pública: 
conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes contábeis. 15) Administração Financeira, Orçamentária e 
Responsabilidade fiscal: Orçamento público, princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, processo  orçamentário, métodos, técnicas e 
instrumentos de planejamento do orçamento público, fontes, classificação, estágios e execução da receita e da despesa orçamentária. 
Responsabilidade fiscal da administração. Instrumentos de transparência. 16) Auditoria: a) Aspectos gerais: Normas de Auditoria. b) Ética 
Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. c) Desenvolvimento do plano de auditoria: Estratégia de Auditoria, 
Sistema de informações, Controle interno, Risco de auditoria. d) Testes de auditoria: Substantivos, De observância, Revisão analítica. e) 
Procedimentos de auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, Confirmação, Cálculo, Procedimentos analíticos. 17) As leis abaixo poderão 
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados.
-  BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e alterações. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios - artigos referentes ao conteúdo programático acima relacionado.
- BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e alterações. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 

consumo, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações. 
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações.
- BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
- BRASIL. Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e alterações.
- BRASIL. Lei Nº 6.830 – de 22 de setembro de 1980 - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras 

providências. Alterada pela Lei Nº 11.960, de 29 de junho de 2009.
- CAXIAS DO SUL. Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de.1994 - Código Tributário do Município de Caxias do Sul e alterações.


