EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016
A Câmara Municipal de Cedral, por meio da Comissão Especial do Concurso Público, COMUNICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016, conforme segue:
1 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Onde se lê:
1-1- Os empregos serão regidos pelo Regime Estatutário, de acordo com a legislação municipal de regência.
Leia-se:
1-1- Os empregos serão regidos pelo Regime CLT, de acordo com a legislação municipal de regência.
6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
Onde se lê:
CARGO
Diretor Contábil e Planejamento
Diretor da Câmara

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
DISCIPLINA
Nº QUESTÕES
TABELA A – ENSINO SUPERIOR
Conhecimentos Específicos
20
Objetiva
Língua Portuguesa
10
PROVA

VALOR QUESTÃO

PESO TOTAL

3,5
3,0

70,0
30,0

VALOR
QUESTÃO

PESO
TOTAL

3,5

70,0

3,0

30,0

Leia-se:
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGO
Diretor Contábil e Planejamento
Diretor da Câmara

Nº
QUESTÕES
TABELA A – ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO
Conhecimentos
20
Específicos
Objetiva
Língua Portuguesa
10
PROVA

DISCIPLINA

7. DOS TÍTULOS
Onde se lê:
7.1 - Os títulos serão pontuados na seguinte forma:
Título
a) Doutorado na área jurídica:
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”,
com o reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação.
b) Mestrado na área jurídica:
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”,
com o reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação.
c) Especialização na área jurídica:
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima
de 360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação.
Total

Quantidade
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

1 título

5,00

5,00

1 título

3,00

3,00

2 título

1,00

2,00
10,00

Leia-se:
7.1 - Os títulos serão pontuados na seguinte forma:
Título
a) Doutorado na área específica do cargo pretendido:
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”,
com o reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação.
b) Mestrado na área específica do cargo pretendido:
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”,
com o reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação.
c) Especialização na área específica do cargo pretendido:
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima
de 360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação.
Total

Quantidade
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

1 título

5,00

5,00

1 título

3,00

3,00

2 título

1,00

2,00
10,00

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA
Onde se lê:
10.7 - Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
b) apresentar peça jurídica inadequada ao tema proposto;
c) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado na proposta da peça processual que possa
permitir a identificação do candidato;

Leia-se:
10.7 - Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
b) apresentar a dissertativa jurídica inadequada a pergunta formulada;
c) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado na pergunta dissertativa que possa permitir a
identificação do candidato;
ANEXO II
Onde se lê:
ENSINO SUPERIOR
Língua Portuguesa (Para todos): FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos –
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas.
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação –
As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA:
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos
– Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração –
Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de
Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso
do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de
Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
DIRETOR CONTÁBIL E PLANEJAMENTO
Conhecimentos específicos: Matemática Financeira: juros simples e capitalização (conceitos, capital e taxa de juros, cálculos, montante e
valor atual, método hamburguês), capitalização composta (montante e valor atual para pagamento único, equivalência de taxas), descontos
(conceitos, descontos simples - bancário ou comercial, valor atual comercial, desconto composto, análise comparativa entre juros simples,
juros compostos e descontos simples), juros compostos (conceito, taxas equivalentes - taxas nominais, taxa de juros efetiva, taxa real e taxa
aparente), sistemas de amortização (sistema francês de amortização - tabela price, sistema de amortização constante e sistema de amortização
misto), séries de pagamento (noções sobre fluxo de caixa, séries de pagamentos, termos postecipados fator de acumulação de capital, fator de
formação de capital, fator de valor atual, fator de recuperação de capital e termos antecipados - fator de acumulação de capital, fator de
formação de capital, fator de valor atual, fator de recuperação de capital).
Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido). Atos contábeis e respectivas variações
patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. Plano de contas. Funções e estrutura das contas. Análise
econômico-financeira. Indicadores de liquidez. Indicadores de rentabilidade. Indicadores de lucratividade. Análise vertical e horizontal. Efeitos
inflacionários sobre o patrimônio das empresas. Avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultado de investimentos societários
no país. Destinação de resultado. Custos para avaliação de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações
gerenciais. Estudo da relação custo versus volume versus lucro. Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária, pelos
princípios fundamentais da contabilidade e pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Demonstração dos
fluxos de caixa (métodos direto e indireto). – INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE BALANÇOS DE EMPRESAS: Índices financeiros:
Índice de liquidez geral; Índice de Liquidez Corrente; Índice de Liquidez Seca; Índice de Liquidez Imediata; Índices de estrutura ou
endividamento: Índice de Participação do Capital de Terceiros (Endividamento); Índice de Composição do Endividamento; Índice de
Endividamento Geral; Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (ou do Capital próprio); Índice de Imobilizado dos Recursos não
Circulantes Legislação: Balanço patrimonial. Conceito - Estrutura do ativo e do passivo. Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração do valor adicionado. Fusão, cisão e incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações contábeis. Tributos
recuperáveis. Controle de estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Contabilidade Governamental: Princípios de contabilidade sob a
perspectiva do setor público. Sistema de Contabilidade Federal. Conceituação, objeto e campo de aplicação. Patrimônio, variações e sistemas
contábeis. Transações no setor público. Registro contábil. Demonstrações contábeis segundo a lei nº 4.320/1964. Despesa pública: conceito,
etapas, estágios e categorias econômicas. Receita pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. Execução orçamentária e
financeira. Sistema de informações de custos no setor público. Plano de contas aplicado ao setor público. Regime Contábil. Conta Única do
Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração Financeira: conceitos básicos, objetivos, características, instrumentos de segurança e
principais documentos de entrada. Suprimento de Fundos, Lei federal nº 4320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Responsabilidade
Fiscal; Lei Federal nº 8666/1993 e Alterações.
Leia-se:
ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros
Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO:
Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas
– As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e
Formação das palavras – Conceitos básicos– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de
Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O
uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso –
Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
DIRETOR CONTÁBIL E PLANEJAMENTO
Conhecimentos específicos: Matemática Financeira: juros simples e capitalização (conceitos, capital e taxa de juros, cálculos, montante e
valor atual, método hamburguês), capitalização composta (montante e valor atual para pagamento único, equivalência de taxas), descontos
(conceitos, descontos simples - bancário ou comercial, valor atual comercial, desconto composto, análise comparativa entre juros simples,

juros compostos e descontos simples), juros compostos (conceito, taxas equivalentes - taxas nominais, taxa de juros efetiva, taxa real e taxa
aparente), sistemas de amortização (sistema francês de amortização - tabela price, sistema de amortização constante e sistema de amortização
misto), séries de pagamento (noções sobre fluxo de caixa, séries de pagamentos, termos postecipados fator de acumulação de capital, fator de
formação de capital, fator de valor atual, fator de recuperação de capital e termos antecipados - fator de acumulação de capital, fator de
formação de capital, fator de valor atual, fator de recuperação de capital).
Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido). Atos contábeis e respectivas variações
patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. Plano de contas. Funções e estrutura das contas. Análise
econômico-financeira. Indicadores de liquidez. Indicadores de rentabilidade. Indicadores de lucratividade. Análise vertical e horizontal. Efeitos
inflacionários sobre o patrimônio das empresas. Avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultado de investimentos societários
no país. Destinação de resultado. Custos para avaliação de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações
gerenciais. Estudo da relação custo versus volume versus lucro. Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária, pelos
princípios fundamentais da contabilidade e pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Demonstração dos
fluxos de caixa (métodos direto e indireto). – INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE BALANÇOS DE EMPRESAS: Índices financeiros:
Índice de liquidez geral; Índice de Liquidez Corrente; Índice de Liquidez Seca; Índice de Liquidez Imediata; Índices de estrutura ou
endividamento: Índice de Participação do Capital de Terceiros (Endividamento); Índice de Composição do Endividamento; Índice de
Endividamento Geral; Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (ou do Capital próprio); Índice de Imobilizado dos Recursos não
Circulantes Legislação: Balanço patrimonial. Conceito - Estrutura do ativo e do passivo. Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração do valor adicionado. Fusão, cisão e incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações contábeis. Tributos
recuperáveis. Controle de estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Contabilidade Governamental: Princípios de contabilidade sob a
perspectiva do setor público. Sistema de Contabilidade Federal. Conceituação, objeto e campo de aplicação. Patrimônio, variações e sistemas
contábeis. Transações no setor público. Registro contábil. Demonstrações contábeis segundo a lei nº 4.320/1964. Despesa pública: conceito,
etapas, estágios e categorias econômicas. Receita pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. Execução orçamentária e
financeira. Sistema de informações de custos no setor público. Plano de contas aplicado ao setor público. Regime Contábil. Conta Única do
Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração Financeira: conceitos básicos, objetivos, características, instrumentos de segurança e
principais documentos de entrada. Suprimento de Fundos, Lei federal nº 4320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Responsabilidade
Fiscal; Lei Federal nº 8666/1993 e Alterações.
PROCURADOR JURÍDICO
DIREITO ADMINISTRATIVO
Onde se lê
1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; 1.1 Anulação e revogação; 1.2 Prescrição; 1.3
Improbidade administrativa; 2. Controle da administração pública; 3. Contrato administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6.
Processo administrativo; 7. Poderes da administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização administrativa; 10. Bens
Públicos; 11. Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. Restrição à propriedade; 15. Serviços
Públicos; 16. Da Lei de Responsabilidade Fiscal; 17 – Lei Transparência na Administração Pública – Lei de Acesso a Informação; 18. Lei
Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública; 19. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal; 20. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. 21. Decreto-Lei n.º 201/67. 22. Lei nº 10.257/01.
23. Lei nº 10.520/02. 24. Lei nº 8.080/1990 - Sistema Único de Saúde. 25. Lei nº 8.742/1993 - Assistência Social. Sistema Único. Lei
Orgânica. 26. Lei Municipal nº.1.258/13 – Processo administrativo disciplinar. 27. Lei Municipal nº.1.296/14 – Regulamenta cobrança
execução fiscal. 28. Lei Municipal nº.1.312/15 – Controle Interno. 29. Lei Municipal nº.1.158/10 – Plano de Carreira dos Professores
Municipais. 30. Lei Municipal nº.639/93 – Institui Quadro de Pessoal do Município de Colômbia. 31. Lei Federal nº.12.527/11 – Lei de
Acesso a Informação. 32. Lei Municipal nº.328/75 – Estatuto dos servidores públicos do Município de Colômbia (e Lei Municipal
nº.1.319/15). 33. Lei Complementar Estadual nº.709/93 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Súmulas do
TCE/SP. 34. Súmulas e Interpretação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
Leia-se:
1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; 1.1 Anulação e revogação; 1.2 Prescrição; 1.3
Improbidade administrativa; 2. Controle da administração pública; 3. Contrato administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6.
Processo administrativo; 7. Poderes da administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização administrativa; 10. Bens
Públicos; 11. Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. Restrição à propriedade; 15. Serviços
Públicos; 16. Da Lei de Responsabilidade Fiscal; 17 – Lei Transparência na Administração Pública – Lei de Acesso a Informação; 18. Lei
Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública; 19. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal; 20. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. 21. Decreto-Lei n.º 201/67. 22. Lei nº 10.257/01.
23. Lei nº 10.520/02. 24. Lei nº 8.080/1990 - Sistema Único de Saúde. 25. Lei nº 8.742/1993 - Assistência Social. Sistema Único. 26 Lei
Orgânica. 27 Resolução nº.163/14 – Controle Interno. 28. Lei Complementar Municipal nº.03/99 – Plano de Carreira dos Professores
Municipais. 29. Lei Federal nº.12.527/11 – Lei de Acesso a Informação, 30. Lei Complementar Estadual nº.709/93 – Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 31 Súmulas do TCE/SP. Súmulas e Interpretação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
Onde se lê
DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO
1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma Tributária – classificação dos impostos; 5.
Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do
indébito tributário; 7. Decadência e prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais e municipais; 10. Execução
Fiscal. 11. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. 12. Tutela tributária: procedimento administrativo
tributário e processo judicial tributário. 13. 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. Tributos municipais.
14. Lei Federal n.º 4.320/64 e suas atualizações. 15. Lei Complementar n.º 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 16. Código Tributário Municipal – Lei Complementar Municipal nº.004/05. 17.
Súmulas e Interpretação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Leia-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO
1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma Tributária – classificação dos impostos; 5.
Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do
indébito tributário; 7. Decadência e prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais e municipais; 10. Execução
Fiscal. 11. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. 12. Tutela tributária: procedimento administrativo
tributário e processo judicial tributário. 13. 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. Tributos municipais.
14. Lei Federal n.º 4.320/64 e suas atualizações. 15. Lei Complementar n.º 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 16. Código Tributário Municipal – Lei Complementar Municipal nº.006/01; 17.
Súmulas e Interpretação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Cedral 14 de julho de 2016
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