CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EDITAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
(CONCURSO PÚBLICO – Nº 01/2018)
O Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, RETIFICA os Conhecimentos
Específicos constantes do Anexo III – Do Conteúdo Programático, para o cargo de Analista
Legislativo – Contador, conforme segue:

Leia-se como segue e não como constou:
ANEXO III – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conhecimentos Específicos: Contabilidade. Escrituração: contábil e conciliação de contas,
conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Sistema de Análise de
Apuração de Custos. Conceitos básicos de custo. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual
básica da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros
obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Depreciação. Amortização.
Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e
interpretação. Conciliação e análise de contas patrimoniais e de resultado. Estrutura e
conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação Tributária/Fiscal. Tributos fiscais.
Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração fiscal. Regulamento de
Imposto de Renda – Pessoa jurídica. Contabilidade Pública: princípios orçamentário, financeiro
e patrimonial. Classificação e estruturação orçamentária. Execução orçamentária. Auditoria:
noções básicas de auditoria independente e interna. Natureza e campo de atuação da
auditoria. Pareceres de auditoria. Controles internos. Testes e procedimentos de auditoria.
Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: responsabilidade da Gestão fiscal:
órgãos obrigados, equilíbrio das contas públicas, planejamento e transparência, metas e
limites. Receita corrente líquida (conceito). L.D.O. e a Lei Orçamentária Anual. Execução
orçamentária e cumprimento das metas. Receita pública. Despesa pública: tipos de despesa,
restrições e limites. Transferência de recursos públicos para o setor privado. Endividamento:
dívida pública fundada, dívida mobiliária, contratações de operações de crédito, operações de
crédito por antecipação de receita, concessão de garantias, restos a pagar, limites e restrições.
A gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização: instrumentos de transparência,
prestação de contas, relatório da gestão fiscal, órgãos encarregados pela fiscalização,
principais pontos de fiscalização. Lei Federal nº 8.666/1993. Lei Federal nº 10.520/2002. Lei
Federal nº 4.320/64. Lei Complementar nº 101/2000 (toda legislação com alterações e
atualizações).

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São José dos Campos, 22 de março de 2018.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário Geral

