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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PARA CONCURSO PÚBLICO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO PMLP Nº 01/2017 

 

A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, torna público a retificação do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público PMLP 
nº 01/2017, conforme segue: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

1.1. No item 11.2. do Capítulo 11 - DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (EMPREGOS DE GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL E TÉCNICO ESPORTIVO), LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou 
anteriormente: 
 

11.2. Serão convocados para o Teste de Aptidão Física somente os 15 (quinze) candidatos 
habilitados para o emprego de Guarda Civil Municipal (de cada sexo) e 05 (cinco) 
candidatos habilitados para o emprego de Técnico Esportivo, com as melhores 
pontuações na Prova Objetiva e mais aqueles empatados na última posição. 

 
1.2. No ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS, quanto as atribuições do emprego de 

Analista Tributário, LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou anteriormente: 

 

ANALISTA TRIBUTÁRIO 

- Atender e orientar os contribuintes sobre questões relativas a tributos e demais receitas municipais; 

- Constituir o crédito tributário mediante lançamento; 

- Controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, mediante a verificação do fato gerador da obrigação 
correspondente, da determinação da matéria tributável, do cálculo do montante devido, a identificação do sujeito 
passivo e, sendo o caso, a aplicação da penalidade, nos termos da legislação aplicável; 

- Organizar o sistema de informações cadastrais; 

- Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e demais receitas municipais, mediante a lavratura de termos 
determinados pela legislação vigente; 

- Executar inclusão do contribuinte devedor em dívida ativa e encaminhar para o setor encarregado da promoção 
das ações executivas fiscais, examinar quaisquer documentos e em quaisquer meios de arquivo, lavratura de autos 
e aplicação de penalidades e homologação dos créditos tributários; 

- Coletar, implementar e manter atualizadas as informações necessárias à fiscalização de tributos  e demais receitas 
municipais, objetivando o bom desenvolvimento das atividades inerentes a Gerência; 

- Analisar e instruir processos administrativos e outros expedientes, relacionados com tributos e demais receitas 
municipais; 

- Assessorar   as   unidades superiores e prestar-lhes assistência especializada, visando a formulação e adequação 
de políticas tributárias e desenvolvimento econômico e social de Município. 
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- Manter organizados, limpo e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão 
sob sua responsabilidade, executar outras tarefas correlatas. 

- Executar as determinações de seus superiores hierárquicos; 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Ratifica-se as demais disposições do Concurso Público PMLP nº 01/2017, as quais permanecem 
inalteradas. 

 

 

Laranjal Paulista, 24 de Agosto de 2017. 

 

 

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR 

Prefeito 
 


