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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 
 

A Prefeitura Municipal de Piracicaba TORNA PÚBLICO o Edital de Retificação do Edital de Abertura de Inscrições, 

publicado em 20.05.2022, para provimento mediante admissão de 14 vagas para os cargos adiante descritos, sob 

organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

Fundação VUNESP. 
 
1 – Leia-se como segue e não como foi publicado: 

 

Agente Fiscal de Rendas 
Conhecimentos Tributários: competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para legislar sobre Direito Tributário. Limitações constitucionais do Poder de Tributar. 
Normas Gerais de Direito Tributário. Tributo: Conceito; Natureza Jurídica e Espécies. Obrigação 
tributária: conceito; espécies; fato gerador; sujeição ativa e passiva; solidariedade; capacidade 
tributária; domicílio tributário. Responsabilidade tributária: conceito; solidariedade; sucessão. 
Crédito tributário: conceito e constituição. Lançamento: conceito e modalidades de lançamento; 
hipóteses de alteração do lançamento; suspensão da exigibilidade do crédito tributário; extinção do 
crédito tributário e suas modalidades; exclusão do crédito tributário e suas modalidades; 
prescrição; decadência; isenção. Administração tributária: fiscalização, DIPAM (Declaração do 
Índice de Participação dos Municípios Paulistas nos Produto da Arrecadação do ICM e ICMS); dívida 
ativa, noções de execução fiscal. Certidão Negativa, Certidão Positiva com efeito de Negativa; preços 
públicos; contribuição de melhoria; tarifas; taxas e alvarás. Classificação dos impostos: impostos 
indiretos: impostos Ad Valorem e impostos específicos, impostos sobre valor adicionado, impostos 
únicos (excise tax). Impostos sobre valor adicionado X impostos sobre vendas, impostos 
regressivos, proporcionais e progressivos. Impostos cumulativos X impostos não cumulativos. 
Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – imposto predial urbano (IPTU): zona 
urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão "inter 
vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) – 
incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados – imposto de renda, imposto 
territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados 
(IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Legislação Tributária Municipal: 
Código de Posturas. Código Tributário Municipal. Lei Complementar nº 224/2008 – Dispõe sobre a 
consolidação das leis que disciplinam o Sistema Tributário Municipal. 
 
Agente Fiscal Fazendário 
Economia e Finanças Públicas: Economia da Tributação: a necessidade econômica da tributação, 
formas de tributação: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Classificação dos impostos: 
impostos indiretos: impostos Ad Valorem e impostos específicos, impostos sobre valor adicionado, 
impostos únicos (excise tax). Tributação e eficiência, conceituação econômica de eficiência: 
eficiência de Pareto. O peso morto da tributação. Determinantes do peso morto: elasticidades de 
oferta e demanda. Tributação Ótima sobre mercadorias: a regra de Ramsey. Curva de Laffer. 
Tributação e equidade: o trade-off entre eficiência e equidade. Implicações da regra de Ramsey 
sobre a equidade, critérios de equidade: capacidade contributiva, critério do benefício. Efeitos 
distributivos dos impostos: incidência econômica dos tributos. Tributação e estruturas de mercado: 
incidência de impostos em concorrência perfeita e monopólio. Política tributária: como os impostos 
influem nas decisões de consumo, poupança e gasto. A função estabilizadora do sistema tributário: 
a política fiscal e estabilizadores automáticos. Incidência econômica e efeitos distributivos dos 
impostos sobre a riqueza e o patrimônio, incidência e efeitos distributivos dos impostos sobre a 
propriedade. Finanças Públicas e o Sistema Federativo: O modelo de Tiebout, Federalismo Ótimo: 
vantagens e desvantagens de um sistema descentralizado. Impostos sobre valor adicionado X 
impostos sobre vendas, impostos regressivos, proporcionais e progressivos. Impostos cumulativos 
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X impostos não cumulativos. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – imposto 
predial urbano (IPTU): zona urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto 
sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de 
qualquer natureza (ISS) – incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados – 
imposto de renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA), imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), 
DIPAM (Declaração do Índice de Participação dos Municípios Paulistas nos Produto da 
Arrecadação do ICM e ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo de 
participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Legislação Tributária Municipal: Código de 
Posturas. Código Tributário Municipal. Lei Complementar nº 224/2008 – Dispõe sobre a 
consolidação das leis que disciplinam o Sistema Tributário Municipal. Contabilidade Pública: 
características e legislação básica. Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias: 
interferências e mutações. Registros extrapatrimoniais. Apuração de resultado e de demonstrativos 
contábeis. Demonstrações contábeis segundo a Lei nº 4.320/64, balanço patrimonial, balanço 
financeiro, balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Auditoria no Setor 
Público: princípios, normas técnicas, procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de 
trabalho: relatórios e pareceres. Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas até a Lei nº 14.133/21 (Licitações e Contratos 
da Administração Pública). Lei Federal nº 10.520/02. 
 
 

2 – Ficam ratificadas as demais disposições do Edital de Abertura de Inscrições. 
 

Prefeito Municipal de Piracicaba 
Piracicaba, 31 de maio de 2022. 

 


