ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU
CNPJ N° 01.612.531/0001-06

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº. 001 de 10/06/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº 001-007, de 27/08/2019
RETIFICAÇÃO 004
O Município de Apicum-Açu - MA, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o
disposto no Edital do Concurso Público nº 001 de 10/06/2019, torna pública para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO 004 nos termos abaixo descritos:
1) Alteração do ANEXO II - DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, REQUISITOS,
VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO, N° DE VAGAS.

Onde se Lê:
CARGO
Técnico Contábil

REQUISITOS

Ensino Médio em Técnico de Contabilidade ou Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em Contabilidade

Leia-se:
CARGO
Técnico Contábil

REQUISITOS

Ensino Médio completo + Curso Técnico em Contabilidade ou; Ensino Médio
Profissionalizante em Técnico de Contabilidade com Registro no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), com anuidade atualizada.

2) Alteração do ANEXO IV: DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES
CARGO TÉCNICO CONTÁBIL
Onde se Lê:
Execução de trabalhos especializados de contabilidade pública (classificação lançamentos,
elaboração de Demonstrativos, análise, etc.). Gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise
contábil. Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade. Elaborar os
balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos demonstrativos;
elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; elaborar registros de operações
contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária; elaborar certificados de exatidão de
balanços e outras peças contábeis. Fazer acompanhar da legislação sobre execução orçamentária;
controlar empenhos e anulação de empenhos; orientar na organização de processo de tomadas de
prestação de contas; assinar balanços e balancetes; fazer registros sistemáticos da legislação
pertinente às atividades de contabilidade de administração financeira; preparar relatórios
informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; opinar a respeito de
consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e
orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis em tese. Emitir Pareceres, laudos e
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informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; fornecer dados estatísticos de
suas atividades; apresentar relatório de suas atividades; executar a escrituração através dos
lançamentos dos atos e fatos contábeis. Participar da implantação e execução das normas e rotinas
de controle interno e tesouraria, elaborar e acompanhar a execução do orçamento. Elaborar
demonstrações contábeis e a prestação de contas do Município. Prestar assessoria e preparar
informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores; utilizar
recursos de informática; desempenhar outras tarefas afins.
Leia-se:
ATRIBUIÇÕES
Implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento, bem como de
correções monetárias e reavaliações. Escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos
aos patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou
processos. Classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive
computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e demonstrações. Controle de
formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registro contábil, bem
como dos documentos relativos à vida patrimonial. Elaboração de balancetes e de demonstrações
do movimento por contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética. Levantamento de
balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer finalidades, como balanços patrimoniais,
balanços de resultados, balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicações de
recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e outros. Apuração,
cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção: custeio por absorção global, total
ou parcial; custeio direto, marginal ou variável; custeio por centro de responsabilidade com valores
reais, normalizados ou padronizados, históricos ou projetados, com registros em partidas dobradas
ou simples, fichas, mapas, planilhas, folhas simples ou formulários contínuos, com processamento
manual, mecânico, computadorizado ou outro qualquer, para todas as finalidades, desde a
avaliação de estoques até a tomada de decisão sobre a forma mais econômica sobre como, onde,
quando e o que produzir e vender. Elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como
econômicos, financeiros, patrimoniais e de investimentos, realização de outras atividades inerentes
à área de atuação.
As demais disposições concernentes ao Edital de Concurso Público do Município de
Apicum-Açu nº. 001, de 10/06/2019, permanecem inalteradas.

Apicum-Açu/MA, 27 de agosto de 2019.

Cláudio Luiz Lima Cunha
Prefeito Municipal
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