PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2019
A Prefeitura Municipal de Parisi, Estado de São Paulo, torna público o presente edital de retificação
conforme segue:
RETIFICAÇÕES
ONDE SE LE:

Cargos
Analista Ambiental

Vagas

Remuneração

Requisitos

Carga Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

CR

2.375,46

Formação de Ensino Superior em Gestão Ambiental e Afins.

40 H/S

R$ 60,00

Formação em Administração, Administração Pública,
Contabilidade, Direito ou Economia

20 H/S

R$ 60,00

40 H/S

R$ 60,00

12 H/S

R$ 60,00

Carga Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

40 H/S

R$ 60,00

40 H/S

R$ 60,00

40 H/S

R$ 60,00

08 H/S

R$ 60,00

Carga Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

Controle Interno e Ouvidoria

01

2.375,46

Encarregado de Licitação

01

2.375,46

Médico Pediatra

CR

2.375,46

Ensino Superior em Administração, Administração Pública,
Direito, Contabilidade, Economia, Engenharia e Áreas Afins
Formação de Ensino Superior em Medicina com
Especialização em Pediatria

Vagas

Remuneração

Requisitos

Analista Ambiental

CR

2.375,46

Controle Interno e Ouvidoria

01

2.375,46

Encarregado de Licitação

01

2.375,46

Médico Pediatra

CR

2.375,46

LEIA SE:
Cargos

Formação de Ensino Superior em Gestão Ambiental,
Engenharia Ambiental e Biologia.
Formação em Administração, Administração Pública,
Contabilidade, Direito ou Economia
Ensino Superior em Administração, Administração
Pública, Direito, Contabilidade, Economia, Matemática e
Engenharias.
Formação de Ensino Superior em Medicina com
Especialização em Pediatria

INCLUSÕES
ANEXO I – QUADRO DE CARGOS
Cargos

Vagas

Remuneração

Requisitos

BLOCO I – PROVAS APLICADAS NO PERÍODO MATUTINO
Contador

01

R$ 2.481,88

Ensino Superior em Contabilidade com registro no CRC.

40 H/S

R$ 60,00

Tesoureiro
Pedreiro/Eletricista/Encanador

01

R$ 1.938,03

Ensino Superior completo em Contabilidade.

40 H/S

R$ 60,00

01

R$ 1.179,99

Ensino Fundamental incompleto.

40 H/S

R$ 30,00

BLOCO II – PROVAS APLICADAS NO PERÍODO VESPERTINO
Enfermeira

01

R$ 2.481,88

Ensino Superior em Enfermagem com registro no COREN.

40 H/S

R$ 60,00

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Cargos
Contador

Principais Atribuições
Planejar o sistema de registro e operações contábeis, atendendo as
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necessidades administrativas e as exigências legais, para possibilitar o
controle contábil e orçamentário; Supervisionar a contabilização de
documentos, classificando e orientando o seu registro, para assegurar
as exigências legais e do plano de contas; Calcular e reavaliar ativo,
fazer depreciação de veículos, máquinas, utensílios, móveis e
instalações, utilizando-se de métodos e procedimentos legais; Preparar
e assinar balancetes, balanços e demonstração de resultados,
utilizando normas contábeis, para apresentar resultados parciais ou
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira; Prestar
esclarecimentos a auditores do Tribunal de Contas e de empresas
particulares; Promover, por meio de técnicas próprias e através de
entrevistas e palestras, esclarecimento à população e a grupos
específicos de pessoas; Programar atividades de integração e
treinamento de agentes públicos, técnicos e servidores; Redigir textos
informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios,
pareceres técnicos, etc.; Participar do planejamento, elaboração,
execução e avaliação de políticas públicas, programas e projetos na
administração pública; Avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e
obrigações; Reavaliar e medir os efeitos das variações do poder
aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de
quaisquer entidades; Realizar a escrituração regular, oficial ou não, de
todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimoniais das
entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processo; Classificar os
fatos para registro contábeis, por qualquer processo, inclusive
computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e
demonstrações; Controlar a formalização, guarda, manutenção ou
destruição de livros e outros meios de registros contábeis, bem como
dos documentos relativos á vida patrimonial; Elaborar balancetes e
demonstrações do movimento por contas ou grupos de contas, de
forma analítica ou sintética; Levantar balanços de qualquer tipo ou
natureza e para quaisquer finalidade, como balanços patrimoniais,
balanços de fundos, balanços financeiros, e outros; Controlar, avaliar e
estudar as gestões econômica, financeira e patrimonial; Analisar o
comportamento das receitas e as variações orçamentárias; Determinar
a capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos
conflitos trabalhistas e de tarifa; Elaborar orçamentos de qualquer tipo,
tais como econômicos, financeiros, patrimoniais e de investimentos;
Realizar a programação orçamentária e financeira, acompanhando a
execução de orçamentos programa, tanto na parte física, quanto na
monetária; Organizar os processos de prestação de contas das
entidades e órgãos da administração pública, autarquias, sociedade de
economia mista, empresas públicas e fundações de direito público, a
serem julgados pelos tribunais, conselhos de contas ou órgãos
similares; , contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis;
Realizar perícias contábeis, judiciais, extrajudiciais e auditoria interna
operacional; Proceder à fiscalização tributária que requeira exame ou
interpretação de peças contábeis de qualquer natureza; Realizar a
organização dos serviços contábeis quanto à concepção, planejamento
e estrutura material, bem como o estabelecimento de fluxogramas de
processamento, cronogramas, organogramas, modelos de formulários e
similares; Proceder à planificação das contas, com a descrição das
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Enfermeira

suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis. Atuar em
consonância com o sistema de controle interno e com o sistema de
controle patrimonial, inclusive quanto à existência e localização física
dos bens; Prestar assistência aos conselhos fiscais das entidades e aos
conselhos dos fundos; Realizar declaração de Imposto de Renda,
pessoa jurídica; Elaborar planos técnicos de financiamento e
amortização de empréstimos, incluídos no campo da matemática
financeira; Prestar assessoria fiscal, assistência aos órgãos
administrativos das entidades e participar de planejamento tributário;
Elaborar cálculos, análises e interpretação e amostragens aleatórias ou
probabilísticas; Elaborar e analisar projetos, inclusive quanto à
viabilidade econômica; Realizar demais atividades inerentes às
Ciências Contábeis e suas aplicações; Fazer registros e transmitir
dados contábeis online pelo sistema de computadores via internet, em
atendimento aos tribunais de contas (Estadual e Federal), bem como
dos programas dos Governos Estaduais, Federais e seus Órgãos.
Executar outras atividades correlatas ao cargo.
Planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de enfermagem e
suas atividades técnicas e auxiliares nas unidades de saúde;
Padronizar normas e procedimentos de enfermagem com programas de
educação continuada; Promover a prevenção e controle de danos que
possam ser causados ao paciente durante a assistência de
enfermagem; Participar do planejamento, execução e avaliação da
programação de saúde; Realizar consulta de enfermagem visando
identificar problemas no processo saúde doença, prescrevendo e
implantando medidas que contribuam para a promoção, proteção,
recuperação ou reabilitação do indivíduo, família ou comunidade;
Prescrever assistência e cuidados diretos a pacientes com patologias
graves e/ou com risco de morte; executar as ações de assistência de
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas; Atender pacientes em casos de emergência, ministrandolhes
os primeiros socorros até a chegada do médico; Participar de equipe
multidisciplinar na discriminação de ações de saúde a serem prestadas
ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de projetos e
programas, na supervisão e avaliação de serviços, na capacitação e
treinamento dos recursos humanos; Atuar na prevenção e controle
sistemático da infecção em unidades de saúde e de doenças
infectocontagiosas; Assistir a gestante, parturiente e puérpera;
acompanhar o trabalho de parto, ou efetuar este, na ausência do
médico obstetra, quando não apresentar distorcia; Participar dos
processos de padronização, aquisição e distribuição de equipamentos e
materiais utilizados pela enfermagem; Participar e/ou elaborar
atividades educativas aos trabalhadores para prevenção de acidentes
de trabalho e doenças ocupacionais através de campanhas e
programas permanentes; Atuar junto à equipe do serviço de saúde
ocupacional no registro de dados de acidente de trabalho, doenças
ocupacionais e agentes insalubres que representem riscos à saúde do
trabalhador; Dar apoio técnico ao médico do trabalho nas atividades
gerais de enfermagem; Prever, prover e controlar o material da unidade
de saúde; Realizar e/ou colaborar em pesquisa científica na área da
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Pedreiro/Eletricista/Encanador

saúde; Responder tecnicamente pela supervisão do Serviço de
Enfermagem nos estabelecimentos prestadores de assistência à saúde,
em âmbito municipal, ou mantido pela Administração Pública Municipal,
nos termos da Resolução COFEN 168/1993; Planejar, gerenciar e
coordenar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de
Saúde – ACS; supervisionar e realizar atividades voltadas à
capacitação e qualificação dos ACS; Contribuir na elaboração e
realização das atividades de educação permanente do Auxiliar de
Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico em Higiene
Dental, participando das mesmas; desempenhar outras atividades
correlatas.
Verificar as características das obras, examinando a planta e
especificações; executar, segundo desenhos e croquis, obras de
construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e/ou
outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cal,
cimento e outros materiais de construção; executar trabalhos de
alicerces; levantar paredes e rebocar; assentar e fazer restaurações de
tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; realizar
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes; operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e /ou
outros; construir caixas d’água, sépticas, esgotos, tanques, etc.; zelar
pela conservação das ferramentas de trabalho; desempenhar outras
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência. Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento,
areia, cal e transportá-la, bem como outros materiais, até o local a ser
usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado;
Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar
na execução de serviços de reformas e acabamentos; Executar outras
tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior
imediato; Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica,
estudando características e especificações, preparando plantas,
técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e
orientar as fases de construção, instalação, funcionamento,
manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos
elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; Estudar a viabilidade
técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos
das construções, ampliações e reformas em geral; fiscalizar o
cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos,
firmados pela instituição na área de energia elétrica, telefonia,
informática e outras áreas; inspecionar a execução dos serviços
técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a
situação dos mesmos; executar vistorias técnicas em instalações
elétricas e áreas afins das edificações do Município ou que este se
utilize; elaborar orçamento para execução de construção e reforma de
instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar, dimensionar e
detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais
eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre projetos,
obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; zelar pela
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e
equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, higiene e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenandoPágina 4 de 8
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os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade
dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular
que possa interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;
outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas
pelo superior hierárquico. Exercer outras atividades correlatas. Limpar e
desobstruir ralos, tubulações, caixas de inspeção, etc. fazer reparos em
canalizações, reservatórios e chaves de boia, reparar vazamentos das
tubulações de casa de bombas, substituir e eliminar vazamentos de
aparelhos sanitários, trabalhar em tubulações de PVC, confeccionar e
assentar calhas, assentar manilhas, fazer ligações de bombas,
reservatórios de água, rede de água, esgoto e gás, construir
indicadores para controle de volume de água nas caixas de
abastecimento, limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de
águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias
em geral.
Exercer o funcionamento das atividades de fluxo financeiro da
tesouraria Municipal e Planejamento, gerenciar as entradas (receitas) e
saídas (despesas), mantendo sempre o equilíbrio financeiro entre
receita e despesas. Realizar pagamentos em ordem cronológica,
obedecendo as normas superiores; fazer os registros das conciliações
bancárias; atender os auditores quando necessário; Executar tarefas de
arquivo, separação de documentos, controle da numeração de
planilhas, organização de extratos bancários e outros documentos;
executa tarefas auxiliares de natureza contábil financeiro, envolvendo
lançamentos, cálculos, registros e outros serviços em setor de
contabilidade e tributação; executa serviços qualificados de natureza
contábil financeiro e tesouraria, desenvolvendo uma ou mais etapas de
classificação, escrituração, análise e controle de receita e fluxo de
caixa; prepara relatórios e planilhas em meios eletrônicos; executa
outras atividades correlatas que lhe forem designadas pelo superior
imediato. Executa outras tarefas e atribuições inerentes ao cargo, por
delegação ou solicitação da autoridade hierarquicamente superior.

Tesoureiro

ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
1. CARGOS:
Pedreiro/Eletricista/Encanador
Matéria
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais e Locais
Total

QUESTÕES
Nº de
Nº de
Alternativas
Questões
04
12
04
12
04
16
-40

Pontuação por
questão
2,5
2,5
2,5
--
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2. CARGOS:
Contador
Enfermeira
Tesoureiro
QUESTÕES
Nº de
Nº de
Alternativas
Questões
04
16
04
24
-40

Matéria
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total

Pontuação por
questão
2,5
2,5
--

Pontuação
Total
40
60
100

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Contador, Enfermeira e Tesoureiro.

Cargos de NÍVEL SUPERIOR:

Língua Portuguesa – Nível Superior :ORTOGRAFIA; ACENTUAÇÃO; DIVISÃO SILÁBICA; ESTRUTURA
E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS: DERIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO - PREFIXOS E SUFIXOS – RADICAIS
GREGOS E LATINOS; CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS E SUBSTANTIVOS (TODAS AS DEZ- ÊNFASE
EM CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS, VERBOS REGULARES, IRREGULARES, DEFECTIVOS, ANÔMALOS
E ABUNDANTES- (TEMPOS E MODOS VERBAIS). SUBSTANTIVOS: CLASSIFICAÇÃO; FLEXÃO EM
GÊNERO, NÚMERO E GRAU ( ÊNFASE EM SUBSTANTIVOS EPICENOS, SOBRECOMUNS, COMUNS DE
DOIS GÊNEROS E DE GÊNERO VACILANTE); SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: SINÔNIMOS E
ANTÔNIMOS; PARÔNIMOS, HOMÔNIMOS; PROCESSO DE COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO DAS
ORAÇÕES; EQUIVALÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS; REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL;
CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL; PONTUAÇÃO: CRASE; COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO; COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL; PARAGRAFAÇÃO; INFORMAÇÕES LITERAIS E
INTERFERÊNCIAS; PONTO DE VISTA DO AUTOR. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA.

Cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL:
Pedreiro/Eletricista/Encanador.
Língua Portuguesa – Nível Fundamental: ORTOGRAFIA: USO DE S E Z. EMPREGO DE SS, C, Ç, CH,
EX, J E G. DIVISÃO SILÁBICA: SEPARAÇÃO E PARTIÇÃO DE SILABAS. CLASSIFICAÇÃO DAS
PALAVRAS QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS. ACENTUAÇÃO GRÁFICA: CLASSIFICAÇÃO DAS
PALAVRAS QUANTO À USO POSIÇÃO DA SÍLABA TÔNICA, CLASSES DE PALAVRAS ( CLASSES
GRAMATICAIS). FLEXÕES/; GÊNERO, NÚMERO E GRAU. CRASE. FRASE E ORAÇÃO. SINÔNIMOS E
ANTÔNIMOS. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. SUFIXOS E PREFIXOS.
Matemática – Nível Fundamental: AS 4 OPERAÇÕES, NÚMEROS INTEIROS, FRAÇÃO, NÚMEROS
DECIMAIS, MDC E MMC, REGRA DE TRÊS, PORCENTAGEM, SISTEMAS DE MEDIDAS.
Conhecimentos Gerais e Locais – Nível Fundamental: HISTÓRIA DO BRASIL, GEOGRAFIA DO BRASIL,
ATUALIDADES SOBRE CIÊNCIAS, RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA, ESPORTE E OS MAIS DIVERSOS
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TEMAS DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO DIVULGADOS PELA GRANDE MÍDIA (RADIO,
JORNAIS, TV E INTERNET).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONTADOR
1. CONTABILIDADE GERAL: ENTIDADE CONTÁBIL, PATRIMÔNIO, ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,
ESTRUTURA PATRIMONIAL E DE RESULTADOS, PLANO DE CONTAS, OPERAÇÕES CONTÁBEIS,
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE
CONTABILIDADE, ÉTICA DO CONTABILISTA – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE. 2.
CONTABILIDADE PÚBLICA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RECEITA PÚBLICA, DESPESA PÚBLICA,
PRÁTICA DE ESCRITURAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS
BALANÇOS PÚBLICOS E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS. LEI 101
(RESPONSABILIDADE FISCAL); LEI 4.320 (ORÇAMENTOS);LEI 8.666 (LICITAÇÕES E CONTRATOS),
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTS. 145 A 169 – EMENDAS CONSTITUCIONAIS 29, 30, 37 E 58 –
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS – ART. 60.
ENFERMEIRA
1- FUNDAMENTOS DO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM. 2- LEI DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (LEI
N.°7.498/1986– REGULAMENTADA PELO DECRETO 94.406/1987). CÓDIGO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA
DE ENFERMAGEM – ANÁLISE CRÍTICA.BIOÉTICA. 3- PROCESSO SOCIAL DE MUDANÇA DAS
PRÁTICAS SANITÁRIAS NO SUS E NA ENFERMAGEM. 4- ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. 4.1- NORMAS, ROTINAS E MANUAIS – ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA
ENFERMAGEM. 5- ENFERMEIRO COMO LÍDER E AGENTE DE MUDANÇA. 6- CONCEPÇÕES TEÓRICOPRÁTICAS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 7- SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM. 8- POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS. 9- ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM EM NÍVEL AMBULATORIAL. 10- NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATUAÇÃO:
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, PROGRAMAS DA MULHER, DA CRIANÇA, DO
ADOLESCENTE, DO IDOSO, PARA DST E AIDS, PARA HANSENÍASE, PARA PNEUMOLOGIA SANITÁRIA,
PARA HIPERTENSÃO E DE DIABÉTICO. 11- PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.
PROCESSO DE ENFERMAGEM ‐ TEORIA E PRÁTICA. 12- CONSULTA DE ENFERMAGEM. 13- MEDIDAS
DE HIGIENE E DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. 14- EMERGÊNCIAS
CLÍNICO‐CIRÚRGICAS E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 15- PRIMEIROS SOCORROS. 16ASSISTÊNCIA INTEGRAL POR MEIO DO TRABALHO EM EQUIPES: DE ENFERMAGEM,
MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. 17- ENSINO AO PACIENTE COM VISTAS AO
AUTO‐CUIDADO: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE. 18- PORTARIA PNAB Nº 2.436/2017.
TESOUREIRO
ORÇAMENTO PÚBLICO: PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS; PLANEJAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DE
1988; LEI DO PLANO PLURIANUAL – PPA; LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO; LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA; INICIATIVA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI.
CRÉDITOS ADICIONAIS: CONCEITO, TIPOS, REQUISITOS PARA ABERTURA, FONTES DE RECURSOS.
RECEITA PÚBLICA: RECEITA ORÇAMENTÁRIA; INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO; FASES DA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DESPESA PÚBLICA: DESPESA ORÇAMENTÁRIA; DISPÊNDIO
EXTRAORÇAMENTÁRIO. CLASSIFICAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: INSTITUCIONAL,
FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E POR NATUREZA; FASES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA; DESPESA
COM PESSOAL NOS TERMOS DA LC 101/2000. RESTOS A PAGAR: LIMITES E CONDIÇÕES PARA A
INSCRIÇÃO DAS DESPESAS EM RESTOS A PAGAR; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
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TÓPICOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: PRINCÍPIOS; OBJETIVOS; EFEITOS NO
PLANEJAMENTO E NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA FISCAL.

CONSIDERANDO as retificações acima dispostas;
CONSIDERANDO que as referidas retificações sanaram os apontamentos que levaram a suspensão
do certame em tela;
DETERMINO a reabertura do período de inscrições das 9 horas do dia 16 de maio de 2020 até às
24 horas do dia 16 de junho de 2020, sendo que o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até
o dia 17 de junho de 2020.
Após o encerramento do período de inscrição e homologação das mesmas, será feito o
agendamento da aplicação das provas, levando em consideração a condição da Pandemia do novo
coronavirus no referido momento.
Para os candidatos inscritos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e em virtude das
alterações dos requisitos não se enquadrem mais nos mesmos, fica aberto o prazo de solicitação de
devolução do valor da taxa de inscrição das 9 horas do dia 16 de maio de 2020 até às 24 horas do dia
16 de junho de 2020 diretamente no endereço www.nemesisconsult.com.br área do candidato.
Ficam ratificadas as demais disposição do edital do certame em tela.
Prefeitura do Município de Parisi
PARISI – SP em 14 de maio de 2020.

ROSINEI APARECIDA SILVESTRINI DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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