
 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

  PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS 

  EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº.001/2012 
 
  

ERRATA Nº. 001/2012  
A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e a Comissão Organizadora do Concurso Público no uso de suas 

atribuições legais resolvem alterar ao Edital de Concurso Público nº. 001/2012 no tocante os itens 6.4.1, 8.1 e Anexo – I, e 

acrescentar o Conteúdo Programático do cargo de Auditor Fiscal de Tributos, conforme discriminação abaixo: 
  

ANEXO – I  

CARGO, ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTO. 

 
ONDE LÊ-SE; 

6.4.1  Data: 09.12.2012  - Horário de 8:00h ás 12:00h 

OBS: PODERÁ SER REALIZADAS PROVAS EM MAIS DE UM TURNO, DEPENDENDO DA QUANTDADE 

DE INSCRITOS E A CAPACIDADE FÍSICA DAS ESCOLAS DE CAJAZEIRAS. 

LEIA-SE 
Data: 09.12.2012   

 Horário de 8:00h ás 12:00h -  Cargos de Nível Médio e Superior 

                     14:00 ás 18:00h – Cargos de Nível Fundamental 

OBS: PODERÁ SER REALIZADAS PROVAS EM MAIS DE UM DIA, DEPENDENDO DA QUANTDADE DE 

INSCRITOS E A CAPACIDADE FÍSICA DAS ESCOLAS DE CAJAZEIRAS. 

ONDE LÊ-SE: 
 
8 DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A nota final dos candidatos, para todos os cargos, será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, exceto 

para o cargo de professor que será acrescido da pontuação da prova de título. 
 

LEIA-SE;  

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A nota final dos candidatos, para todos os cargos, será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, exceto 

para o cargo de procurador que será acrescido da prova subjetiva. 
 
ONDE LÊ-SE; 

 

Cargo 
Escolaridade/ 
Habilitação 

Quant.  
Vagas 

Quant.  
Vagas PNE* 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
(R$) 

Auditor Fiscal de Tributos Ensino Médio completo 09 01  40 h/s. 
2.720,00 

 
LEIA-SE;  

Cargo 
Escolaridade/ 
Habilitação 

Quant.  
Vagas 

Quant.  
Vagas PNE* 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
(R$) 

Auditor Fiscal de Tributos Graduação em Ciências 
Contábeis, Direito ou 
Administração, ambos 
com registro no 
Conselho Competente. 

09 01  40 h/s. 

2.720,00 
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AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS  

Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria independente e perícia 

contábil. Procedimentos de auditoria. Testes de observância. Testes substantivos. Papéis de trabalho. Matéria evidencial. 

Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Planejamento da auditoria. Relevância. Risco de auditoria. Supervisão e 

controle de qualidade. Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de 

auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Amostragem Estatística. 

Processamento eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Transações com partes relacionadas. Transações e eventos 

subseqüentes. Carta de responsabilidade da administração. Contingências. Parecer do auditor. Parecer sem ressalva. Parecer 

com ressalva. Parecer adverso. Parecer com abstenção de opinião. Fraude e erro. ISCAL DE TRIBUTOS  

DIREITO TRIBUTÁRIO: Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de ofício e por 

Homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário – exigibilidade, 

extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção – isenções: unilaterais, 

bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. 

Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – imposto predial 

urbano (IPTU): zona urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de 

Imóveis e de Direitos Reais (ITBI), Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) – incidência, base de cálculo e 

contribuinte. Impostos partilhados – Impostos de Renda, Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns – taxas diversas e Contribuição de Melhoria. Outras 

receitas – preços, empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais. princípios 

constitucionais. da progressividade. isenções tributárias. do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do 

município. Extinção do crédito tributário. 

CONTABILIDADE: Contabilidade Geral: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 e 

legislação Complementar; princípios e convenções contábeis; plano de contas; elaboração de demonstrações contábeis; efeitos 

inflacionários sobre o patrimônio das empresas; consolidação de demonstrações contábeis; avaliação e contabilização de 

investimentos; ativo imobilizado; ativo diferido; passivos exigíveis; constituição de provisões; resultado de exercícios futuros; 

patrimônio líquido; demonstração do resultado do exercício; demonstração do fluxo de caixa; método direto e indireto.  Auditoria: 

normas de Auditoria; auditoria contábil, de gestão, de programas, operacional e de sistemas; Análise Econômico-Financeira: 

análise vertical e horizontal das demonstrações financeiras; índices econômico-financeiros de estrutura, liquidez e rentabilidade; e 

análise dos prazos médios e do ciclo financeiro.  Contabilidade de Custos: classificação de custos - diretos, indiretos, fixos e 

variáveis, separação entre custos e despesas; apropriação de custos - material, mão-de-obra e rateio de custos indiretos; rateio de 

custos na departamentalização. Métodos de custeio: por absorção e variável; e custos para controle, custo-padrão. Contabilidade 

Tributária: legislação tributária; IRRF; ICMS; contribuição social sobre o lucro; destinação de resultado; imposto de renda de 

pessoa jurídica; participações governamentais - PIS, PASEP e COFINS; créditos tributários; e tributos diretos e indiretos. 

Impostos e contribuições incidentes sobre folha de pagamento. Matemática Financeira: Juros simples e compostos - capitalização 

e desconto; taxas de juros - nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente; rendas uniformes e variáveis; planos de amortização de 

empréstimos e financiamentos; cálculo financeiro - custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 

Contabilidade Pública: Legislação básica (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de1986); 

receita e despesa pública; receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas; 

plano de contas da administração federal; sistemática dos eventos; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI); balanços financeiros, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 

Cajazeiras (PB), 31 de outubro de 2012. 

 

 

Carlos Rafael Medeiros de Souza 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 


