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CARGO: CONTADOR – SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE 
Atribuições: Executar a escrituração através dos lançamentos dos 
atos e fatos contábeis. Elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis. Promover a prestação, acertos e conciliação de contas. 
Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle 
interno. Elaborar e acompanhar a execução do orçamento. Elaborar 
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão. 
Prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras. 
Atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ser 
responsável por serviços de contabilidade da Autarquia Municipal; 
assessorar e executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil, 
financeiro, orçamentário e tributário. Prestar assessoramento ao 
Presidente/Diretor e aos demais servidores sobre matéria contábil, 
financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar 
informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos 
de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou 
orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica 
ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos 
contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balancetes e 
relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos 
contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, 
orçamentária e tributária; orientar e coordenar trabalhos de tomadas 
de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os 
trabalhos da área patrimonial e contábil – financeira; preparar 
relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e 
orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de 
bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos 
servidores de contabilidade; assessorar a o Presidente/Diretor na área 
de Finanças e Orçamento sobre a matéria orçamentária e tributária; 
controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos 
servidores; atualizar-se quanto à efetiva realização de despesa e 
repasses com vistas ao cálculo de despesa e limites constitucionais ou 
legais que a Autarquia esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios 
contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e 
formalidades da legislação, bem como em atendimento a 
determinações do Presidente/Diretor; assessorar as áreas técnicas na 
construção e manutenção do Portal Transparência do Legislativo; 
executar outras tarefas correlatas.(Gerar programas do TCE e TCU) e 
aos demais Órgãos Públicos que necessitem dados contábeis e outros 
programas que vierem a ser implantados) Realizar quaisquer outras 
atividades e cumprir outras tarefas inerentes ao cargo. 
Formação: curso Superior em Ciências Contábeis e habilitação legal 
para o exercício da profissão de contador com registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
CARGO: CONTADOR – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE TEOTÔNIO VILELA/AL - IPREVTEO 
Atribuições: Executar a escrituração através dos lançamentos dos 
atos e fatos contábeis. Elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis. Promover a prestação, acertos e conciliação de contas. 
Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle 
interno. Elaborar e acompanhar a execução do orçamento. Elaborar 
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão. 
Prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras. 
Atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ser 
responsável por serviços de contabilidade da Autarquia Municipal; 
assessorar e executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil, 
financeiro, orçamentário e tributário. Prestar assessoramento ao 
Presidente/Diretor e aos demais servidores sobre matéria contábil, 
financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar 
informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos 
de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou 
orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica 
ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos 
contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balancetes e 
relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos 
contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, 
orçamentária e tributária; orientar e coordenar trabalhos de tomadas 
de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os 
trabalhos da área patrimonial e contábil – financeira; preparar 
relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e 

orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de 
bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos 
servidores de contabilidade; assessorar a o Presidente/Diretor na área 
de Finanças e Orçamento sobre a matéria orçamentária e tributária; 
controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos 
servidores; atualizar-se quanto à efetiva realização de despesa e 
repasses com vistas ao cálculo de despesa e limites constitucionais ou 
legais que a Autarquia esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios 
contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e 
formalidades da legislação, bem como em atendimento a 
determinações do Presidente/Diretor; assessorar as áreas técnicas na 
construção e manutenção do Portal Transparência do Legislativo; 
executar outras tarefas correlatas.(Gerar programas do TCE e TCU) e 
aos demais Órgãos Públicos que necessitem dados contábeis e outros 
programas que vierem a ser implantados). Realizar quaisquer outras 
atividades e cumprir outras tarefas inerentes ao cargo. 
Formação: curso Superior em Ciências Contábeis e habilitação legal 
para o exercício da profissão de contador com registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
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GABINETE DO PREFEITO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 055/2019 
 
CONTRATO Nº 055/2019 
  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2019/PMTV 
  
DISPENSA Nº 055/2019 
  
CONVÊNIO Nº 001/2019 
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA 
ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO 
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEOTÔNIO – AL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO 
VILELA – AL E O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA, O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA E O SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – AL E O INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM & TEC. 
  
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e nove 
(14/05/2019), de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEOTÔNIO VILELA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.842.829/0001-10, representando o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DONMUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA E O SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, por força do 
convênio XX/2019, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, através do Prefeito Sr. João José Pereira Filho, 
brasileiro, alagoano, casado, inscrito no RG nº 1300567 SSP/AL e 
inscrito no CPF sob o nº 020.910.164-46, residente e domiciliado 
nesta Cidade, e o Instituto de Administração e Tecnologia - ADM 
& TEC, inscrita no CNPJ 35.328.913/0001-16, estabelecido na Av. 
Sport Clube do Recife, 252, Recife - PE, neste ato representado pelo 
diretor Presidente, Professor Roldão Gomes Torres, RG 1271388 
SSP/PE e CPF 002.305.964-87 doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de 
Dispensa de Licitação N° 019/2019, e em conformidade com as 
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada pela Lei no 
9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a seguir: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
  
1.1. O objeto deste TERMO ADITIVO é alterar nos termos da Lei nº 
8.666/93, o objeto do contrato original assinado em 14 de maio de 
2019. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
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2.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços 
técnicos especializados para Elaboração execução pela de Concurso 
Público de Provas e Provas e Títulos para Provimento de Vagas no 
Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teotônio – AL 
e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE – AL. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES 
  
3.1. Permanecem inalteradas as cláusulas e condições firmadas no 
contrato inicial assinado em 05 de abril de 2019, desde que não 
entrem em conflito com o estabelecido no presente Termo Aditivo. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
  
4.1. Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o foro 
competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato 
é o da Justiça da Comarca de Teotônio Vilela - AL, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  
4.2. E, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes 
firmam o presente termo, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias 
iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
  
Teotônio Vilela - AL, 08 de julho de 2019. 
  
Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela 
JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO 
Contratante 
  
ADM & TEC -Instituto de Administração e Tecnologia 
ROLDÃO GOMES TORRES 
Contratada 
  
Testemunhas:  
_______________ 
CPF:  
_______________ 
CPF:  
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