EDITAL Nº 02/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Informa decisões relativas aos pedidos de isenções das
taxas de inscrições relativo ao Concurso Público nº
001/2019.

A Câmara de Vereadores do Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, por
seu Presidente, o Senhor Ivonésio Heck, no uso de suas atribuiçoees legais, torna
público as solicitaçoees deferidas de isençaeo da taxa de inscriçaeo relativa ao Concurso
Pubblico nº 01/2019 da Caamara de Vereadores do Municípibpio de Vidal Ramos C SC,
conforme segue:
1.

O Anexo I contendo a lista das solicitaçoees de isençaeo de taxa de inscriçaeo
deferidas por ordem alfabebtica dos nomes dos candidatos, em cada cargo.

2.

Naeo hab solicitaçoees de isençaeo de taxa de inscriçaeo indeferidas.

3.

Eventuais recursos as solicitaçoees ora indeferidas, deveraeo ser apresentados entre
os dias 06 a 07/02/2019, na forma do item 6 e subitens do Edital nº 01/2019.

Caamara Municipal de Vidal Ramos - SC, 05 de fevereiro de 2020.
IVONÉSIO HECK
Presidente da Mesa Diretora da Caamara de Vereadores de Vidal Ramos
MARCELO FRANCISCO BECHER
Presidente da Comissaeo do Concurso Pubblico
Portaria nº 013/2019
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ANEXO I
Lista - INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DE TAXA DEFERIDAS (item 01 do presente edital)
Contador
Nº INSC
CANDIDATO
1906179 Airton Carlos Dahmer
1905933 Celenira De Oliveira Cabral
1910634 Thiago Montibeler

RG
4475542
76387966
4348880

CPF
041.319.879-02
941.494.969-00
047.981.149-01

Isento
sim
sim
sim
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ANEXO I
EDITAL Nº 01/2020 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
ATRIBUIÇOEES DO CARGO
Contador

Planejar e operar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades
administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário;

Supervisionar e operar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e
orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado;

Controlar, participar e operar os trabalhos de análise e conciliação de contas,
conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para
assegurar a correção das operações contábeis;

Proceder e/ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua
natureza, para apropriar custos de bens e serviços;

Supervisionar e operacionalizar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação
de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, e/ou participar destes trabalhos,
adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das
disposições legais pertinentes;

Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as
normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial,
econômica e financeira da instituição;

Preparar relatórios e outros documentos, segundo a legislação que rege a matéria;

Assessorar a administração em problemas financeiros, contábeis, administrativos e
orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de
contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos
setores.

Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia
imediata.
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ANEXO II
EDITAL Nº 01/2020 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
CONTEUDDO PROGRAMADTICO
CARGO: CONTADOR
I. A. CONTEÚDOS AO CARGO DE CONTADOR
Língua Portuguesa: Interpretaçaeo de texto. Fonebtica (acentuaçaeo toanica e grabfica). Sintaxe
(anablise sintabtica, funçoees sintabticas, termos da oraçaeo: essenciais, integrantes e acessobrios).
Oraçoees coordenadas. Oraçoees subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordaancia
verbal e nominal. Regeancia verbal e nominal. Predicaçaeo verbal. Crase. Colocaçaeo pronominal.
Semaantica: Significaçaeo das palavras no contexto. Homoanimas, paroanimas, antoanimas, sinoanimas,
monossemia e polissemia. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Pontuaçaeo grabfica. Vípibcios
de linguagem. Figuras de linguagem. Redaçaeo Oficial.
Matemática: Nubmeros naturais, inteiros, racionais e reais; adiçaeo, subtraçaeo, multiplicaçaeo,
divisaeo, potenciaçaeo e radiciaçaeo; divisibilidade (mípibnimo mubltiplo comum e mabximo divisor
comum); nubmeros fracionabrios e nubmeros decimais, dípibzimas periobdicas; mebdia aritmebtica
simples e ponderada; equaçoees do 1º grau, sistema de equaçaeo de 1º grau, problemas do 1º grau;
equaçoees e inequaçoees de primeiro e segundo graus, logarípibtmicas, exponenciais e
trigonomebtricas; razaeo e proporçaeo; regra de treas simples e composta; porcentagem; juros;
probabilidade; equaçoees do 2º grau; medidas de tempo, comprimento, massa, abrea e capacidade.
Conhecimentos Gerais: Anablise de assuntos relevantes e atuais das abreas de polípibtica, economia,
sociedade, educaçaeo, tecnologia, energia, esporte, histobria, turismo, relaçoees internacionais,
desenvolvimento sustentabvel e ecologia, suas inter-relaçoees e suas vinculaçoees histobricas.
Aspectos histobricos, geograbficos, econoamicos e culturais do Brasil, Estado Santa Catarina e do
municípibpio de Vidal Ramos - SC. Constituiçaeo Federal: direitos e garantias fundamentais,
administraçaeo pubblica, impostos dos municípibpios, educaçaeo, saubde e assisteancia social.
Informabtica: Sistemas Operacionais, Conhecimento sobre editores de texto, planilhas eletroanicas,
e outros aplicativos, Internet; Antivípibrus, Hardware, software. Nomenclatura e funçaeo dos
hardwares e softwares babsicos do computador. Redes de computadores e a internet. Lei Orgaanica
do Municípibpio de Vidal Ramos. Estatuto dos Servidores Pubblicos do Municípibpio de Vidal Ramos (LC
nº 036/2010). Lei Municipal nº 1.760/2011.
Conhecimentos Específicos: Contabilidade: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual babsica da
contabilidade. Princípibpios fundamentais da contabilidade. Contabilidade Pubblica: conceito, campo
de aplicaçaeo. A funçaeo da contabilidade na Administraçaeo Pubblica. Sistemas da contabilidade
pubblica: objetivo e classificaçaeo. Sistemas: orçamentabrio, financeiro, patrimonial de
compensaçaeo e de custos. Demonstraçoees contabbeis de entidades governamentais (Lei nº
4.320/64). Balanços: orçamentabrio, financeiro, patrimonial e demonstraçaeo das variaçoees
patrimoniais. Relatobrio resumido da execuçaeo orçamentabria e relatobrio de gestaeo fiscal:
regulamentaçaeo e composiçaeo segundo a Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Exercípibcio
financeiro: definiçaeo. Regime contabbil: classificaçaeo. Regime de caixa e de competeancia. Regime
contabbil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas pubblicas. Aplicaçaeo dos princípibpios
fundamentais de contabilidade da abrea pubblica. Receita Pubblica: conceito. Controle da execuçaeo
da receita orçamentabria: contabilizaçaeo dos estabgios de realizaçaeo da receita orçamentabria.
Receita extraorçamentabria: definiçaeo, casos de receita extraorçamentabria e contabilizaçaeo. Dípibvida
Ativa: conceito, classificaçaeo, apuraçaeo, inscriçaeo e cobrança. Contabilizaçaeo. Despesa Pubblica:
Conceito. Controle da execuçaeo da despesa orçamentabria: contabilizaçaeo dos estabgios de
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realizaçaeo da despesa orçamentabria. Despesa extraorçamentabria: definiçaeo, casos de despesa
extraorçamentabria de gestaeo dos recursos financeiros. Gestaeo por caixa ubnico. Gestaeo por fundos
especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilizaçaeo. Planejamento
Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do
sistema orçamentabrio brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema
Orçamentabrio Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteubdo. Lei de Diretrizes
Orçamentabrias: conceito, objetivo e conteubdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento
Anual: conceito de Orçamento Pubblico. Princípibpios orçamentabrios. Aspectos polípibtico, jurípibdico,
econoamico e financeiro do Orçamento. Conteubdo do Orçamento-Programa: quadros que o
integram e acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.
Classificaçoees Orçamentabrias. Classificaçaeo da receita por categorias econoamicas. A classificaçaeo
da receita orçamentabria. Classificaçaeo da despesa. Classificaçaeo institucional. Classificaçaeo
funcional-programabtica. Classificaçaeo econoamica. A classificaçaeo da despesa conforme a Lei nº
4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e
atualizada). Processo Orçamentabrio. Elaboraçaeo da proposta orçamentabria: conteubdo, forma e
competeancia. Discussaeo, votaçaeo e aprovaçaeo: encaminhamento da proposta ao Poder
Legislativo. Emendas, vetos e rejeiçaeo ap proposta orçamentabria. Aprovaçaeo da Lei de Orçamento.
Execuçaeo orçamentabria da receita: programaçaeo financeira, lançamento, arrecadaçaeo e
recolhimento. Conceitos. Execuçaeo orçamentabria da despesa: programaçaeo financeira, licitaçaeo,
empenho, liquidaçaeo e pagamento. Os crebditos adicionais ao orçamento: classificaçaeo e recursos
para sua abertura. Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder
Legislativo Municipal. (Constituiçaeo Federal de 1988, atualizada e Emendas Constitucionais nº
01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF C Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos,
pontos de controle e ípibndices aplicabveis a esfera de governo municipal, integraçaeo entre o
Planejamento e o Orçamento Pubblico previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000. Os crimes praticados contra as finanças pubblicas (Lei Federal nº 10.028/00). Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pubblico C MCASP, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Pubblico (PCASP), o Ementabrio da Receita, Tabela de Fonte e Tabela de Funçaeo e Subfunçaeo.
Normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina: Lei Orgaanica (LC n° 202/2000).
Regimento Interno (Resoluçaeo n° 06/2001). Decisaeo Normativa TCE/SC C Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alteraçoees pela Decisaeo Normativa TCE/SC nº
011/2013. Resoluçaeo n° 126/2016. Instruçoees Normativas do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalizaçaeo Integrada de Gestaeo (e-Sfinge). Instruçaeo
Normativa nº 20/15, com alteraçoees da Instruçaeo Normativa nº 24/16 do TCE/SC. Instruçaeo
Normativa nº 19/15 do TCE/SC. Direito Administrativo. Contrato administrativo: conceito, tipos
e clabusulas essenciais. Regime Jurípibdico da Licitaçaeo: conceito, finalidade e modalidades de
licitaçaeo. Serviços e obras pubblicas: conceito e formas de execuçaeo. Bens pubblicos: conceito e
classificaçaeo dos bens pubblicos. Alienaçaeo dos bens pubblicos.
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ANEXO III
EDITAL Nº 01/2020 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
CRONOGRAMA DE EXECUÇAEO
(sujeito a alteraçoees)
EVENTO
Divulgaçaeo do Edital
Recurso contra o Edital
Inscriçoees
Prazo para requerer isençaeo como doador de sangue ou
medula
Divulgaçaeo do resultado dos pedidos de isençaeo
Recurso quanto ao indeferimento de pedidos de isençaeo
Divulgaçaeo do resultado final dos pedidos de isençaeo
Requerimentos de condiçaeo especial para realizaçaeo de
provas, de amamentaçaeo e portador de deficieancia
UDltimo dia de pagamento do boleto (taxa de inscriçaeo)
Divulgaçaeo da lista de inscritos
Recurso das inscriçoees
Divulgaçaeo da lista final de inscritos (homologaçaeo)
Data provável de realizaçaeo das provas escritas
Divulgaçaeo dos gabaritos
Recursos das provas escritas e gabaritos
Gabaritos definitivos e resultados preliminares das
provas escritas
Recursos dos resultados preliminares das provas escritas
Divulgaçaeo do resultado final e homologaçaeo do Concurso
Pubblico

DATA
16/01/2020
17/01 a 20/01/2020
Das 10 h do dia
17/01/2020 até as 22 h
do dia 16/02/2020
03/02/2020
05/02/2020
06/02 a 07/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
19/02/2020
20/02 a 21/02/2020
26/02/2020
01/03/2020
01/03/2020 apobs as 19 h
02/03 a 03/03/2020
09/03/2020
10/03 a 11/03/2020
13/03/2020
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