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ERRATA 002 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais publica ERRATA 
junto ao Edital do Concurso Público nº 002/2022, para que nele conste: 
 

-No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
-Onde se lê : 
 
CONTADOR 
Auxiliar no acompanhamento e elaboração de estudo atuarial e dos demonstrativos exigidos pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho; 
Executar os trabalhos inerentes à contabilidade, levantamento, balanços, balancetes;  
Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 
Elaborar relatórios sobre situação patrimonial, econômica e financeira da autarquia e demais atividades correlatas; executar 
tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade; 
Escriturar analiticamente os atas ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para 
possibilitar o controle contábil e orçamentário; 
Examinar faturas, recibos, notas de empenho e outros comprovantes contábeis, verificando sua exatidão e validade, 
observando o cumprimento das normas legais pertinentes para possibilitar o registro recomendado; 
Auxiliar na elaboração e acompanhar a apresentação dos orçamentos e cumprimentos destes em Audiências Públicas; 
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldo, localizando e retificando possíveis erros, 
para assegurar a correção das operações contábeis; 
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o 
pagamento dos compromissos assumidos; 
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, 
em consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e 
financeira; 
Fazer a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, dentro dos prazos estabelecidos, especialmente quanto ao sistema 
AUDESP; Auxiliar na elaboração de PPA, LDOe LOA; 
Manter-se atualizado sobre as normas previdenciárias e sobre a estrutura organizacional do LEMEPREV - Instituto de 
Previdência do Município de Leme; 
Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os 
princípios da legalidade, da impessoalidade. 

 
-Leia-se : 
 
CONTADOR 
Poderes da Administração Pública. Atributos e classificação dos atos administrativos. Serviços Públicos Fundamentos 
técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e 
classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e 
despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extra orçamentárias, variações patrimoniais 
aumentativas e diminutivas – visão PCASP; sistema de contas – visão PCASP: conceito e classificação; demonstrativos 
contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrativo das variações patrimoniais e fluxo de caixa; 
contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial – visão PCASP: despesas e receitas segundo as categorias econômicas; 
classificação funcional programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, 
LDO, Lei orçamentária, orçamento -programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita 
orçada com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo do passivo circulante (restos a 
pagar, consignações, dívidas a curto prazo); organização dos serviços de contabilidade pública; fórmulas de escrituração 
contábil; noções de controle dos bens patrimoniais – visão PCASP; noções de controle interno; noções de licitações e 
contratos; Lei nº 14.133/2021; Noções da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das 
Instruções do TCE- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e sistema AUDESP/PCASP; noções de operações de sistemas 
informatizados de contabilidade pública; conhecimento das legislações pertinentes, em especial Lei Federal  4.320/64, 
Portaria STN nº. 437/2012; Portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Normas brasileiras de contabilidade: contabilidade aplicada ao setor público; 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, especialmente RPPS - 7ª. Edição. 

 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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Santa Branca, 11 de Janeiro de 2023. 

 
ADRIANO MARCHESANI LEVORIN  

Prefeito Municipal 
 


