SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO DE ITAMBARACÁ – PR

CONCURSO PÚBLICO 001/2017
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE torna público aos interessados a Primeira
Retificação do Edital de Abertura.
Art. 1º Fica retificado o Anexo I – Conteúdo Programático para o Cargo de Contador.
Onde se lê:
Conhecimento específico: Noções básicas de contabilidade: princípios e convenções. Escrituração: contábil e conciliação
de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de
legislação Tributária. Políticas governamentais de estabilização econômica. Princípios de estatísticas. Sistema de Análise de
Apuração de Custos. Conceitos básicos de custo. Desenvolvimento econômico e político industrial. Contabilidade Geral.
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos
básicos de escrituração. Livros obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço.
Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e
interpretação. Conciliação e Análise de contas patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda
constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação Tributária/Fiscal. Lei Federal n.º 4.320/64 e
Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de
cálculo, alíquotas e escrituração fiscal. Regulamento de Imposto de Renda - Decreto n.º 3.000/1999 - Pessoa jurídica.
Princípios Gerais de Economia. Noções básicas de estatística.
Leia-se:
Conhecimento específico: Noções básicas de contabilidade: princípios e convenções. Escrituração: contábil e conciliação
de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de
legislação Tributária. Políticas governamentais de estabilização econômica. Princípios de estatísticas. Sistema de Análise de
Apuração de Custos. Conceitos básicos de custo. Desenvolvimento econômico e político industrial. Contabilidade Geral.
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos
básicos de escrituração. Livros obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço.
Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e
interpretação. Conciliação e Análise de contas patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda
constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação Tributária/Fiscal. Lei Federal n.º 4.320/64 e
Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de
cálculo, alíquotas e escrituração fiscal. Regulamento de Imposto de Renda - Decreto n.º 3.000/1999 - Pessoa jurídica.
Princípios Gerais de Economia. Noções básicas de estatística. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBC T 16.1 a 16.11) expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Art. 2º Fica retificado o Anexo II – Atribuição do Cargo de Leiturista.
Onde se lê:
Descrição sintética
 Efetua leitura junto aos mostradores dos hidrômetros industriais ou residenciais, registrando o consumo e anotando
irregularidades: auxilia na emissão e controle de contas.
 Efetua entrega das contas e outros avisos nos imóveis dos usuários seguindo as rotas dos endereços previamente
traçados.
 Experiência acima de 6 meses.
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Descrição detalhada
 Organiza o trajeto a ser percorrido, para facilitar a leitura dos hidrômetros e entrega de correspondência aos usuários:
 Anota o consumo registrado nos hidrômetros, bem como irregularidades constatadas, tais como: hidrômetros parados
ou danificados, alterações de cadastro, vazamentos nas redes, ligações clandestinas ou outras, encaminhando essas
anotações aos setores competentes;
 Auxilia na emissão e controle de contas efetuando os devidos registros;
 Entrega contas e/ou comunicados aos usuários;
 Auxilia no corte do fornecimento de água ou na sua religação;
 Executa outras tarefas correlatas.
Leia-se:
Descrição sintética
 Efetua leitura junto aos mostradores dos hidrômetros industriais ou residenciais, registrando o consumo e anotando
irregularidades: auxilia na emissão e controle de contas.
 Efetua entrega das contas e outros avisos nos imóveis dos usuários seguindo as rotas dos endereços previamente
traçados.
Descrição detalhada
 Organiza o trajeto a ser percorrido, para facilitar a leitura dos hidrômetros e entrega de correspondência aos usuários:
 Anota o consumo registrado nos hidrômetros, bem como irregularidades constatadas, tais como: hidrômetros parados
ou danificados, alterações de cadastro, vazamentos nas redes, ligações clandestinas ou outras, encaminhando essas
anotações aos setores competentes;
 Auxilia na emissão e controle de contas efetuando os devidos registros;
 Entrega contas e/ou comunicados aos usuários;
 Auxilia no corte do fornecimento de água ou na sua religação;
 Executa outras tarefas correlatas.

Itambaracá, 29 de junho de 2017.

Vinicios Curso Ruiz
Diretor SAMAE
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