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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                   
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 

RETIFICAÇÃO 
 

A Câmara Municipal de Franca, SP, torna pública a retificação do Anexo III do edital do Concurso Público nº 

01/2012 conforme segue: 

 
 

ANEXO III - CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
CONTADOR 
1. Contabilidade geral: princípios fundamentais da Contabilidade; estrutura conceitual da Contabilidade; contas e 

plano de contas; fatos e lançamentos contábeis; procedimento de escrituração contábil; apuração do resultado do 

exercício; elaboração, estruturação e classificação das demonstrações contábeis de acordo com a Lei nº 6.404 de 

1976 e Lei 11.638. 2. Contabilidade avançada: ajustes para encerramento do exercício social; avaliação de 

investimentos; consolidação de demonstrações; destinação dos resultados; constituição de reservas; concentração, 

transformação e extinção de sociedades. Contabilidade Pública, Lei Federa 4320/64:  Receitas e Despesas. Receita 

Pública: receita orçamentária e receita extra orçamentária, classificação da receita pública de conformidade com a 

categoria econômica (correntes e capital). Créditos adicionais: classificação e recursos para a sua abertura. Dívida 

Pública (fundada, flutuante e consolidada). Prévio  empenho: adiantamento a servidores. Variações patrimoniais: 

variações ativas e variações passivas. Despesa pública: despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária, 

estagio da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), classificação da despesa pública de conformidade 

com a categoria econômica (correntes, custeio) e capital (equipamentos, obras e materiais permanentes), 

classificação funcional programática (funções, programas e subprogramas), atividades e projetos: classificações 

típicas e atípicas. Noções Gerais sobre a Lei de Licitações – Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. Noções 

Gerais sobre a Lei do Pregão – Lei Federal nº 10.520/2002. Lei Complementar 101/00 Lei de crimes fiscais Dec. Lei 

200 e 201/67 

 
 
LEIA-SE: 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
CONTADOR 
1. Contabilidade geral: princípios de Contabilidade; estrutura conceitual da Contabilidade; contas e plano de 

contas; fatos e lançamentos contábeis; procedimento de escrituração contábil; apuração do resultado do exercício; 

elaboração, estruturação e classificação das demonstrações contábeis de acordo com a Lei nº 6.404 de 1976 e suas 
alterações. 2. Contabilidade avançada: ajustes para encerramento do exercício social; avaliação de investimentos; 

consolidação de demonstrações; destinação dos resultados; constituição de reservas; concentração, transformação 

e extinção de sociedades. Contabilidade Pública, Lei Federa 4320/64:  Receitas e Despesas. Receita Pública: receita 

orçamentária e receita extra orçamentária, classificação da receita pública de conformidade com a categoria 

econômica (correntes e capital). Créditos adicionais: classificação e recursos para a sua abertura. Dívida Pública 

(fundada, flutuante e consolidada). Prévio  empenho: adiantamento a servidores. Variações patrimoniais: variações 

ativas e variações passivas. Despesa pública: despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária, estagio da 

despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), classificação da despesa pública de conformidade com a 
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categoria econômica (correntes, custeio) e capital (equipamentos, obras e materiais permanentes), classificação 

funcional programática (funções, programas e subprogramas), atividades e projetos: classificações típicas e 

atípicas. Noções Gerais sobre a Lei de Licitações – Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. Noções Gerais 

sobre a Lei do Pregão – Lei Federal nº 10.520/2002. Lei Complementar 101/00 Lei de crimes fiscais Dec. Lei 200 e 

201/67 

 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

 

 

30 de maio de 2012. 

 

VALTER GOMES 
Presidente 


