
 
 

DMAE- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - POÇOS DE CALDAS-MG  
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
 

RETIFICAÇÃO 01/2019 
 

O Diretor do DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas-MG, no uso de suas 
atribuições legais, retifica o Edital 001/2019, referente ao Concurso Público de Provas para provimento de 
vagas do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue: 
 
I – FICA ALTERADO NO ANEXO III o programa de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS do cargo de ANALISTA 
CONTÁBIL FINANCEIRO I, conforme abaixo: 
 
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO I  
Contabilidade Geral: Contabilidade: Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da informação 
contábil. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade. Conceitos, forma de avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura: Atos e fatos 
administrativos; Livros contábeis obrigatórios e documentação contábil; Variação do patrimônio líquido - receita, 
despesa, ganhos e perdas; Apuração dos resultados; Regimes de apuração - caixa e competência; Escrituração 
contábil - lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. Fatos contábeis - permutativos, modificativos e 
mistos. Itens Patrimoniais: conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e classificação dos itens 
patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido; Demonstrações contábeis – Balanço patrimonial, 
Demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado; Notas 
explicativas às demonstrações contábeis - conteúdo, forma de apresentação e exigências legais de 
informações. Contabilidade de Custos: Elementos componentes dos custos dos serviços: custos de mão-de-
obra, custo de materiais aplicados, outros custos de serviços. Registro das operações de receitas e custos de 
serviços. Apuração de resultado da prestação de serviços. Enquadramento das receitas e custos dos serviços 
nas demonstrações contábeis. Contabilidade Pública: Conceito de Contabilidade Pública; Campo de Atuação; 
Regimes Contábeis. Os Sistemas Contábeis: Sistema Orçamentário; Sistema Financeiro; Sistema Patrimonial; 
Sistema de Compensação. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Natureza da Informação e 
Classes. Escrituração Contábil. Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos 
legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita. Despesa: conceito, classificação e estágios, 
aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização. Dívida Ativa. Dívida Pública. Operações de crédito. 
Sistemas de Informações Contábeis. Registros na contabilidade do setor público de aspectos patrimoniais: 
depreciação, amortização e exaustão; provisão; contingência passiva, reserva, perda, ajuste de exercícios 
anteriores. Inventário e Administração de Material. Métodos de avaliação. Contabilização. Gestão patrimonial 
dos bens móveis, imóveis e intangíveis. As Demonstrações Contábeis Segundo a Lei 4320/64: Balanço 
orçamentário; Balanço financeiro; Balanço patrimonial; Demonstração das variações patrimoniais. Lei de 
Responsabilidade Fiscal e seus Demonstrativos contábeis: Relatório resumido da execução orçamentária; 
Relatório de gestão fiscal; Demonstrativos consolidados. Orçamento Público: Conceito; Plano Plurianual; Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; Lei do Orçamento Anual; Receita e Despesa pública; Créditos adicionais; Restos a 
pagar; Serviços da dívida a pagar. Legislação: Lei 4320/64; Lei Federal 8666/93 (Licitações e contratos); Lei 
Complementar Federal 101/2000 (Responsabilidade Fiscal). 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 
Poços de Caldas, 06 de setembro de 2019 
 

 
 

PAULO CÉSAR SILVA 
DIRETOR DO DMAE 

 


