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 - Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes;
 - Colecionar decisões judiciais e administrativas, registrando-as, para subsidiar estudos, pareceres e infor-
mações;
 - Orientar na organização da coletânea da legislação federal e estadual aplicável ao Município, bem como 
a legislação municipal;
 - Manter-se atualizado com a jurisprudência e demais normas legais de interesse do Legislativo Municipal;
 - Executar outras tarefas correlatas, inclusive, aquelas indicadas na Lei Nº 8.906 de 04 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o estatuto da advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
 CARGO: CONTADOR
 - Organizar, executar e dirigir os serviços pertinentes à contabilidade pública;
	 -	Manifestar-se	nos	processos	administrativos	de	ordem	financeira;
	 -	Assessorar	 os	 vereadores	em	matérias	orçamentárias,	 tributárias,	 financeiras	e	outras	 relacionadas	à	
Contabilidade Pública;
	 -	Exarar	pareceres	sobre	os	balancetes	patrimoniais,	orçamentários,	econômicos	e	financeiros	da	Adminis-
tração Direta e Indireta;
 - Assessorar os vereadores sobre matérias do Plano Plurianual de Investimentos, do Orçamento Anual e da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
	 -	Elaborar	projetos	de	lei	sobre	matérias	orçamentárias	e	financeiras;
 - Elaborar e exercer o controle da execução do orçamento da Câmara;
 - Elaborar demonstrativos mensais, balancetes, balanços e prestação de contas da Câmara;
	 -	Elaborar	relatórios	de	gestão	fiscal	e	de	execução	orçamentária;
 - Acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município;
	 -	Realizar	auditoria	contábil	e	financeira;
	 -	Registrar	os	atos	e	fatos	de	natureza	contábil	e	elaborar	os	demonstrativos	financeiros	correspondentes;
 - Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 LÍNGUA PORTUGUESA: ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras na norma culta; Regras do Novo 
Acordo	Ortográfico;	Divisão	 silábica	 e	Classificação	quanto	 ao	número	de	 sílabas;	Acentuação	Gráfica;	Uso	de	Crase;	
Acentos	diferenciais;	Pontuação	Gráfica.	MORFOLOGIA:	Classificação	das	Palavras	(Verbo,	Substantivo,	Adjetivo,	Advér-
bio	e	Artigo);	Flexões	Verbais	e	Nominais:	Gênero	(masculino	e	feminino),	Número	(singular	e	plural)	e	Grau	das	Palavras	
(aumentativo	e	diminutivo).	SINTAXE:	Termos	Essenciais	da	Oração;	Termos	Acessórios	da	Oração;	Oração	Coordenada;	
Oração Subordinada; Interpretação de Texto; Coesão e Coerência Textual, Emprego de Pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras 
de linguagem; Vícios de Linguagem. 
 MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potên-
cias e Raízes. Razão e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do Primeiro 
e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros Simples e Compostos. Lógica e 
Raciocínio Matemático. 
 CONHECIMENTOS GERAIS: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas interrelações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comu-
nidade, do município, do estado e do país. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico 
constitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunica-
ção	interna,	protocolo,	elaborar	e	digitar	cartas,	atas,	circulares,	tabelas,	gráficos,	memorandos;	Qualidade	no	atendimento	
ao	público:	comunicabilidade,	apresentação,	atenção,	cortesia,	 interesse,	presteza,	eficiência,	 tolerância,	discrição,	con-
duta,	objetividade.	Trabalho	em	equipe:	personalidade	e	relacionamento,	eficácia	no	comportamento	interpessoal,	fatores	
positivos do relacionamento, comportamento receptivo e defensivo, empatia, compreensão mútua, relação entre servidor 
e opinião pública, relação entre órgão e opinião pública. Regimento interno da Câmara de Sertanópolis. Lei Orgânica 
do Município de Sertanópolis. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano de Cargos e Salários. INFORMÁTICA: 
Características	e	conceitos	de	sistemas	operacionais.	Edição	de	 textos,	planilhas	e	apresentações	no	Microsoft	Office.	
Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. 
Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e 
na Internet. Procedimentos de segurança. 
 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM:
 LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Divisão Silábica; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; 
Dígrafos; Ditongos; Hiatos; Tritongos. ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras na norma culta; Regras do Novo Acordo 
Ortográfico;	Acentuação	Gráfica;	Uso	da	Crase;	Acentos	diferenciais;	Pontuação	Gráfica;	Uso	do	Hífen.	MORFOLOGIA:	
Estrutura	e	Formação	das	palavras	(Raiz,	Sufixo	e	Prefixo);	Processos	de	formação	das	palavras	(Derivação	e	Compo-
sição);	Verbos	Regulares	e	 Irregulares;	Flexão	Verbal;	Flexão	Nominal;	Classificação	das	Palavras	(Verbo,	Substantivo,	
Adjetivo,	Advérbio	e	Artigo).	SINTAXE:	Termos	Essenciais	da	Oração;	Termos	Acessórios	da	Oração;	Oração	Coordenada;	
Oração	Subordinada;	Regência	Verbal	(Verbo	Intransitivo,	Verbo	Transitivo,	Objeto	Direto,	Objeto	Indireto);	Tipos	de	Texto	
(Descritivo,	Narrativo,	Dissertativo);	Gêneros	Textuais;	Coesão	e	Coerência	Textual;	Interpretação	de	Texto.	Emprego	dos	
pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem.
 MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: opera-
ções e problemas com números naturais suas propriedades. Geometria: conceito, propriedades e operações. Múltiplos e 
divisores: conceitos e operação. Números Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: con-
ceito e operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. Razões 
e proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. Regra de Três Simples e Composta. 
Gráficos	e	 tabelas:	execução	e	 interpretação.	Funções:	Conceitos	e	aplicações.	Raciocínio	 lógico.	Relações	métricas	e	
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 CONHECIMENTOS GERAIS: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, 
suas interrelações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comu-
nidade, do município, do estado e do país. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico 
constitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO:
	 Os	conteúdos	programáticos	específicos	a	estes	cargos	abrangem	súmulas,	súmulas	vinculantes,	enuncia-
dos e jurisprudências dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, 
Tribunal Superior Eleitoral e, quanto à legislação, todas as alterações vigentes na data de publicação do presente edital.
 CONTADOR: 
 DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios: a cria-
ção, incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Disposi-
ções constitucionais sobre tributação e orçamento público. Da Ordem Social. Seguridade Social: Saúde, Previdência Social 
e Assistência Social. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública direta e indireta. Princípios do direito administra-
tivo.	Atos	administrativos.	Licitação	pública.	Contratos	administrativos.	Serviços	públicos.	Domínio	Público	(Bens	Públicos).	
Responsabilidade Civil da administração pública. Improbidade administrativa. Servidores públicos. Agentes públicos. Cargo, 
emprego e função. Regime jurídico do servidor.  DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO: Limitações Constitucionais ao 
Poder	de	Tributar.	 Imunidades	e	 isenções.	Princípios	Constitucionais	Tributários.	Conceito	e	Classificação	dos	Tributos.	
Regras gerais do Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação 
tributária. Crédito tributário. Administração tributária. Competência Tributária; Tributos Municipais em Espécie; Lançamento 
Tributário; Constituição do Crédito Tributário; Prescrição e Decadência Tributária; Elisão e Evasão Fiscal; Poder de Fisca-
lização; Obrigação Tributária, Sujeito Ativo e Passivo da Obrigação Tributária, Responsabilidade Tributária; Suspensão da 
Exigibilidade do Crédito Tributário. Extinção do Crédito Tributário. Exclusão do Crédito Tributário. Dívida Ativa. Certidões 
Negativas; Simples Nacional; Processo Administrativo Tributário. Processo Judicial Tributário. Execução Fiscal. Código 
Tributário	Municipal.	DIREITO	FINANCEIRO:	Receita	Pública:	conceito,	classificação	e	características.	Repartição	das	re-
ceitas	 tributárias.	 Federalismo	 fiscal.	 Despesa	 pública:	 conceito,	 classificação	 e	 características.	Despesas	 obrigatórias,	
constitucionais,	 legais	 e	 facultativas.	Despesas	 com	pessoal	 (Constituição	Federal	 de	1988	e	Lei	 de	Responsabilidade	
Fiscal). Orçamento Público: conceito, origem, regime jurídico do orçamento público, Direito Constitucional orçamentário, 
princípios orçamentários. Leis orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. 
O orçamento público na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tramitação legislativa do orçamento público. 
Fiscalização	financeira	e	orçamentária:	 tipos	de	controle;	controle	 interno	e	externo.	Transferências	voluntárias.	Regime	
Jurídico dos Precatórios judiciais. Tribunais de Contas: competência dos Tribunais de Contas, organização e função. 
 CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA: Princípios, convenções e postulados contábeis. Patrimônio. 
Composição,	conceitos,	registro,	estrutura	e	mensuração	dos	itens	patrimoniais	(Ativo,	Passivo	e	Patrimônio	Líquido).	Fa-
tos	contábeis	e	 respectivas	variações	patrimoniais.	Balancete	de	Verificação.	Apuração	de	Resultados.	Escrituração	de	
operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Sistematização e contabilização das operações comerciais. Es-
toques e custo das vendas: conceito, cálculo, apuração, contabilização, critérios e métodos de avaliação. Provisões Ativas 
e Passivas: conceito, cálculo e contabilização. Depreciação, amortização e exaustão: conceito, cálculo e contabilização. 
Grupos de contas patrimoniais conforme Lei Federal nº 6.404/1976 e alterações posteriores. Elaboração, análise, inter-
pretação e obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração 
dos	Fluxos	de	Caixa.	Notas	Explicativas	às	demonstrações	contábeis.	Funções	da	contabilidade	de	custos,	financeira	e	
gerencial. Sistemas e métodos de Custeio: conceitos, cálculos, mensuração e contabilização. Análise vertical e horizontal 
(Mensuração	de	ativos	e	passivos).	Processos	de	 incorporação,	 fusão,	cisão	e	extinção	de	empresas:	conceitos	 legais,	
societários,	contábeis	e	fiscais.	Redução	ao	valor	recuperável	de	ativos.	Mensuração	do	valor	justo.	Ajuste	a	valor	presente.	
 CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios 
de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emanadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade.	Lei	Federal	nº	4.320/1964	e	alterações	posteriores.	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	(Lei	101/00).	Receita	
Pública:	conceito,	classificação,	receita	orçamentária,	receita	extraorçamentária,	receita	 intraorçamentária,	previsão,	 lan-
çamento,	 arrecadação,	 recolhimento,	 contabilização.	 Receita	 de	 dívida	 ativa.	 Despesa	 Pública:	 conceito,	 classificação,	
despesa	orçamentária,	despesa	extraorçamentária,	despesa	intraorçamentária,	fixação,	empenho,	liquidação,	pagamento.	
Restos a pagar ou resíduos passivos. Patrimônio Público: Conceito e composição, Bens públicos, variações patrimoniais. 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Ba-
lanços	Orçamentário,	Financeiro,	Patrimonial,	Demonstração	das	Variações	Patrimoniais.	Lei	8666/93	(Lei	de	Licitações)	e	
suas	alterações.	Lei	10520/02	(pregão	presencial)	e	suas	alterações.	Plano	de	Contas	Aplicado	ao	Setor	Público	(PCASP):	
Conceito, Objetivo e Estrutura.
 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Sertanópolis. Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sertanópolis. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano de Cargos e Salários.
 ADVOGADO: 
	 DIREITO	CONSTITUCIONAL	E	MUNICIPAL:	Constituição:	conceito,	classificação	e	evolução.	Dos	direi-
tos	e	garantias	fundamentais.	Liberdades	constitucionais.	Direitos	sociais	e	sua	efetivação.	Lei	da	Transparência	(Lei	n.º	
12.527/2011). Poder constituinte: originário e reformador. Emenda, reforma e revisão constitucional. Cláusulas pétreas. 
Hermenêutica	constitucional.	Vigência,	eficácia	e	validade	das	normas	constitucionais	e	infraconstitucionais.	Controle	de	
Constitucionalidade. Controle concreto e abstrato de constitucionalidade. Conceito, Requisitos e Espécies de Controle 
de Constitucionalidade. Controle Difuso. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante. Repercussão 
Geral. Controle Concentrado. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declara-
tória de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Arguição de descumprimento 
de preceito fundamental. Controle de Constitucionalidade no âmbito estadual. Habeas corpus, mandados de segurança, 
mandado de injunção e habeas data. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.  República e Federação no direito consti-
tucional em geral. Organização do Estado Brasileiro. Federação brasileira: características, discriminação de competências 
na Constituição de 1988. Dos Municípios: tratamento constitucional dos Municípios em geral; criação, extinção e transfor-
mação; bens, competência e autonomia dos Municípios. Intervenção nos Estados e Municípios. Organização municipal. 
Lei Orgânica. Prefeito e Vice-Prefeito: competências, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Câmara Municipal: 
composição, atribuições, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Fiscalização do Município. Organização dos Po-
deres. Sistema de freios e contrapesos. Poder Legislativo: organização, funcionamento e atribuições. Processo legislativo: 
espécies	normativas,	procedimentos,	atos	e	fases.	Orçamento	e	fiscalização	orçamentária	e	financeira.	Tribunal	de	Contas	
do Estado. Poder Executivo: organização e funcionamento. Poder Judiciário: organização, funcionamento e competências. 
Disciplina constitucional da Administração Pública. Tratamento constitucional dos servidores públicos. Seguridade Social: 
Saúde,	Previdência	Social	e	Assistência	Social.	Ordem	econômica	e	financeira.	Disposições	constitucionais	sobre	tributa-
ção e orçamento público. Intervenção do estado no domínio econômico.
	 DIREITO	CIVIL:	Lei	de	Introdução	às	normas	do	Direito	Brasileiro	(DL	4657/42).	Eficácia,	retroatividade,	
interpretação	e	solução	de	antinomias	das	normas	jurídicas.	Das	pessoas	naturais:	começo	e	fim	da	personalidade,	capaci-
dade de fato e de direito. Direitos da personalidade. Domicílio. Das pessoas jurídicas: começo e extinção, espécies, classi-
ficação,	representação	e	responsabilidade.	Fatos	jurídicos.	Ato	jurídico:	noções	gerais,	modalidade	e	formas.	Efeitos	do	ato	
jurídico: pressupostos de validade, defeitos, vícios e nulidades. Ato ilícito. Prescrição e decadência. Contratos: disposições 
gerais	do	Código	Civil	de	2002,	classificação,	interpretação	e	extinção.	Direitos	das	Coisas:	posse,	propriedade	e	direitos	
reais.	Direito	das	Obrigações:	conceito,	estrutura,	classificação,	extinção	e	inexecução	das	obrigações.	Responsabilidade	
civil. Modalidades de responsabilização civil. Requisitos para a responsabilização civil. Hipóteses de exclusão da responsa-
bilidade	civil.	Responsabilidade	civil	do	Estado.	Direito	do	Consumidor	(Lei	nº	8.078/90):	princípios	fundamentais,	conceitos,	
indenização por danos. Direitos do consumidor em relação aos serviços públicos.
 DIREITO ELEITORAL: Conceito e fundamentos. Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos. 
Sufrágio. Plebiscito e Referendo. Do Sistema Eleitoral. Organização da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral e o controle 
da legalidade das eleições. Alistamento eleitoral. Elegibilidade e Inelegibilidade. Registro de candidatura e impugnação. 
Eleições.	Prestação	 de	 contas	 das	 campanhas	 eleitorais.	 Propaganda	Partidária.	 Partidos	Políticos	 (Lei	 n.º	 9.096/95	 e	
alterações	posteriores).	Filiação	e	fidelidade	partidária.	Desfiliação	partidária:	consequências	jurídicas.	Financiamento	dos	
partidos políticos. Controle de arrecadação e prestação de contas. Abuso de poder, corrupção e outros ilícitos no pro-
cesso eleitoral. Investigação Judicial Eleitoral. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Crimes 
eleitorais.	Processo	Penal	Eleitoral.	Privação	dos	direitos	políticos:	cabimento,	condições	e	implicações.	Ficha	Limpa	(Lei	
Complementar Federal nº 135/10). Súmulas do TSE. Código Eleitoral e alterações posteriores.
 DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Princípios gerais do processo civil. Jurisdição contenciosa e voluntária. 
Interpretação	e	aplicação	das	normas	processuais.	Competência.	Conflitos	de	Competência.	Sujeitos	e	partes	da	relação	
processual. Legitimidade ativa e passiva. Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros. Amicus Curiae. Prerrogativas proces-
suais da Fazenda Pública em juízo. Medidas de contracautela. Suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de 
tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. Prescrição. Preclusão. 
Nulidades. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Mérito e questões preliminares. Procedi-
mento comum: aspectos gerais, fases e âmbitos de aplicação. Petição inicial. Meios de Defesa do réu. Impulso processual. 
Formação,	suspensão	e	extinção	do	processo.	Sentença:	aspectos	gerais,	classificações,	publicação,	intimação,	correção	

e integração da sentença. Do cumprimento da Sentença. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Necessária. 
Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos: disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de De-
claração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Outros Recursos nos 
Tribunais Superiores. Reclamação e correição. Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de 
Sentença. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios. 
Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa. Embargos de 
Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Es-
peciais: noções gerais, características e espécies. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Segurança. Mandado de 
Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. 
Arguição	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental.	Ação	de	Improbidade	Administrativa.	Juizados	Especiais	(Lei	nº	
9.099/95	e	10.259/01)	Execução	Fiscal	(Lei	nº	6830/90).
 DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIO: Princípios do Direito Tributário. Fontes do direito tributário. Legis-
lação tributária: conceito, vigência, interpretação, integração, aplicação. Competência tributária. Competência Tributária 
e Capacidade Tributária. Limitações ao poder de Tributar. Imunidades tributárias. Isenções: noções gerais, instituição e 
extinção, vedações constitucionais e legais. Tributos: noções gerais, espécies, regras para instituição válida. Impostos. 
Contribuição de melhoria. Empréstimos Compulsórios. Contribuições. Taxas: aspectos gerais, hipóteses de incidência, re-
quisitos de validade. Taxas e preços públicos. Obrigação tributária. Lançamento Tributário. Formas de impugnação do lan-
çamento tributário. Crédito tributário. Causas de Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário. Sujeitos da relação 
jurídico-tributária. Responsabilidade tributária. Garantias e Privilégios do crédito tributário. Administração Tributária. Dívida 
Ativa	Tributária.	Certidões	Negativas,	Positivas	e	Positivas	com	Efeito	de	Negativa.	Lei	complementar	nº	123/06	(SIMPLES).	
Processo	administrativo	fiscal.	Contencioso	tributário:	ações	do	fisco	contra	o	contribuinte;	ações	do	contribuinte	contra	o	
fisco;	execução	fiscal	(Lei	nº	6.830/80).	Código	Tributário	Nacional.	
 DIRETO ADMINISTRATIVO: Princípios do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Admi-
nistração indireta. Controle da administração indireta. Autarquias, agências e fundações. Empresas estatais: empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Consórcios públicos. Contrato de rateio e de programa. Lei Federal n.º 11.107/05 
e regulamentações. Convênios entre entidades federativas. Acordos de cooperação.  Administração direta. Órgãos públicos. 
Desconcentração e descentralização administrativa. Competência administrativa. Terceiro setor. Poderes administrativos. 
Poder hierárquico e suas manifestações. Poder de polícia. Competência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos 
de execução; regulamentos de complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de normas 
abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regulamentos. Controle parlamentar e jurisdicional 
dos	regulamentos.	Fatos	e	Atos	administrativos.	Noções	gerais	de	ato	administrativo,	classificação,	requisitos	de	validade,	
mérito e limites da discricionariedade. Formação dos atos administrativos. Vícios do ato administrativo. Nulidade, anulação, 
revogação e convalidação do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Abuso de poder, excesso de poder e 
desvio de poder. Licitação: conceito, modalidades e procedimentos. Dispensa e inexigibilidade. Pregão. Registro de Preços 
e Registro de cadastrais. Processo licitatório. Lei nº 8666/93 e alterações, Lei nº 10.520/02 e demais disposições sobre 
pregão eletrônico; Lei Federal n.º 12.232/2010. Contratos administrativos: conceito, modalidades, caracteres jurídicos, for-
mação,	validade,	extinção	e	modificação.	Peculiaridade	e	características	dos	contratos	administrativos.	Prazo	e	prorrogação	
do	contrato.	Formalidades,	instrumento	contratual.	Eficácia.	Extinção.	Contratos	administrativos	e	regime	diferenciado	de	
contratações	(RDC).	Diversas	espécies	de	contratos	administrativos.	Administração	pública	locadora	e	locatária.	Convênios	
administrativos. Serviços públicos: pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, usuário, titu-
laridade. Serviço público de educação. Lei federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema único de saúde. 
Lei Federal n.º 8.080/90. Concessão, permissão e autorização de serviço público. Concessão de serviço público: conceito, 
natureza jurídica, direitos e deveres do concessionário e do poder concedente. Licitação e contratos de concessão. Lei 
Federal n.º 8.987/95. Parcerias Público-Privadas. Bens públicos. Utilização de bens públicos. Reversão dos bens públicos. 
Intervenção do Estado na Propriedade Privada: conceito, limites e espécies de intervenção.  Desapropriação: conceito, 
espécies, procedimentos, formas de indenização. Retrocessão. Servidões e ocupações administrativas. Requisição Ad-
ministrativa. Tombamento. Perdimento de Bens. Agentes públicos. Servidor Público. Regime jurídico do servidor público 
estatutário e empregado público ocupante de cargo em comissão. Remuneração dos servidores públicos. Acessibilidade 
aos cargos públicos. Concurso público. Processo seletivo público. Contratação temporária. Terceirização. Direito de greve 
e sindicalização dos servidos públicos. Cargos públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão 
de servidores. Enquadramento. Redistribuição. Aposentadoria dos servidores públicos. Regime próprio e previdência com-
plementar. Direitos dos servidores municipais. Direitos, deveres e responsabilidades do servidor público. Regime disciplinar 
dos servidores públicos. Sanções disciplinares. Perda do cargo ou função pública. Processo administrativo, inquérito e 
sindicância. Regime de previdência dos funcionários públicos. Responsabilidade Civil da administração direta e indireta, por 
atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. 
Controle da administração pública interno e externo. Controle jurisdicional: noções gerais, meios e instrumentos do controle 
jurisdicional, limites. Controle pelo cidadão e pelo Ministério Público. Improbidade administrativa. Poder de polícia e liberda-
des públicas. Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92. 18. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 
n.º 101/00. 19. Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto-Lei n.º 201/67. Acesso à informação no âmbito da Administração 
Pública. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal n.º 12.527/11. 20.
 DIREITO PENAL: Lei penal no tempo e espaço. Crime: noções gerais. Exclusão de ilicitude. Imputabilidade 
penal. Efeitos da condenação penal. Extinção da punibilidade. Crimes Contra a Administração Pública. Crimes contra a 
fé	 pública.	Crimes	 contra	 a	 ordem	 tributária	 (Lei	 nº	 8.137/90	e	alterações	posteriores).	Crimes	 relativos	à	 licitação	 (Lei	
nº 8.666/93 e alterações posteriores). Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Crimes de responsabilidade: Lei nº 
1.079/50	e	Decreto–lei	nº	201/67	(prefeitos	e	vereadores).		Crimes	eleitorais	e	normas	para	eleições:	Lei	nº	4.737/65	e	Lei	
nº 9.504/97. Crimes de preconceito de raça ou de cor: Lei nº 7.716/89 e Lei nº 12.288/10. Crime de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores: Lei nº 9.613/98 e Lei nº 12.683/12.
 DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 1. Direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
Conceito	e	formas	de	tutela.	2.	Instrumentos	de	resolução	extrajudicial	de	conflitos	de	natureza	coletiva.	Inquérito	civil.	Termo	
de	ajustamento	de	conduta	(TAC).	Fundos.	3.	Processo	Civil	Coletivo.	Teoria	geral	do	processo	civil	coletivo.	Princípios	gerais	
do processo civil coletivo. Ações cabíveis. Processo e procedimento nas ações para defesa dos direitos difusos e coletivos. 
Antecipação de tutela e outras medidas de urgência. Multas. Desistência. Transação. 4. Meio ambiente: conceito, regras consti-
tucionais de proteção. Meios de tutela do meio ambiente. Competências legislativas relacionadas ao direito ambiental. Sistema 
Nacional	do	Meio	Ambiente	–	SISNAMA	e	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente.	Leis	n.º	9.605/98	(Crimes	Ambientais),	nº	9.985/00	
(SNUC),	nº	9.795/99	(Educação	Ambiental)	e	12.651/2012	(Código	Ambiental).	Meio	ambiente	e	Urbanismo	(Lei	n.º	6.766/79,	Lei	
n.º	10.257/01).	5.	Tutela	de	outros	direitos	metaindividuais:	Igualdade	Racial	(Lei	n.º	12.288/2010).	Estatuto	da	Pessoa	com	De-
ficiência	(Lei	13.	136/15).	Educação	(Lei	n.º	9.394/96).	Saneamento	Básico	(Lei	n.º	11.445/2007,	Decreto	n.º	7.217/2010).	Idoso	
(Lei	n.º	10.741/2003).	Ação	Popular/Patrimônio	Público	(Lei	n.º	4.717/65).	Mulher	(Lei	n.º	11.340/2006).	Ação	Civil	Pública	(Lei	n.º	
7.347/85).	Mandado	de	Segurança	(Lei	n.º	12.016/2009).	5.	Súmulas	dos	Tribunais	Superiores	(STJ	e	STF).
	 DIREITO	FINANCEIRO:	Sistema	financeiro	constitucional.	Normas	gerais	de	Direito	Financeiro:	competên-
cia	legislativa.	Princípios	constitucionais	aplicáveis	ao	direito	financeiro.	Leis	Orçamentárias.	Competência	administrativa	em	
direito	financeiro.	Validade,	vigência,	eficácia	e	aplicação	das	normas	de	direito	financeiro.	Atividade	financeira	dos	estados	e	
municípios. Receitas Públicas. Renúncia de Receitas Públicas. Repartição constitucional das receitas tributárias. Estágios da 
Despesa Pública. Transferências Voluntárias. Regime de Adiantamento. Empréstimos públicos. Títulos públicos. Precatórios: 
regras gerais, conceito, histórico. Parcelamento dos Precatórios. Intervenção Federal. Precatório alimentar: regras gerais, 
débitos de natureza alimentícia. Atualização monetária dos débitos; requisitório de pequeno valor; vedação de fracionamento.  
Abatimento de débitos tributários. Atualização monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Súmula 655 do STF, Emenda 
Constitucional n.º 30, Emenda constitucional n.º 37, Emenda Constitucional n.º 62, art. 78 e art. 97 do ADCT, Resolução 115 
do CNJ. Controle interno e externo da administração pública. Tribunais de Contas: conceito, fundamento constitucional, auto-
nomia. Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis pela gestão de bens e recursos públicos.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Sertanópolis. Regimento Interno da Câmara Municipal de Serta-
nópolis. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano de Cargos e Salários.
	 TÉCNICO	DE	GESTÃO	LEGISLATIVO	(SUPERIOR):	
 NOÇÕES DE DIREITO: Direitos e garantias fundamentais. Administração Pública direta e indireta. Prin-
cípios	do	direito	administrativo.	Ato	administrativo:	conceito,	requisito,	atributos,	classificação,	espécie	e	invalidação.	Con-
tratos	administratvos.	 Improbidade	Administrativa	 (Lei	nº	8.429/92).	Serviços	públicos.	Domínio	Público	 (Bens	Públicos).	
Responsabilidade Civil da administração pública. Agentes públicos. Cargo, emprego e função. Regime jurídico do servidor. 
Lei	de	Licitações	(Lei	nº	8666/93).	Contratos	administrativos.		
 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Conhecimentos de arquivos, protocolo, almoxarifado, relações humanas 
(relacionamento	 interpessoal).	Comunicação	e	expressão	(conceitos,	princípios,	sistemas).	Redação	de	cartas,	ofícios	e	me-
morandos.	Redação	oficial.	Desenvolvimento	organizacional.	Noções	de	atendimento	ao	público.	Ética	profissional.	Plano	de	
Cargos e Salários. Remuneração e carreiras. Avaliação de desempenho; qualidade de vida no trabalho.  Administração Pública: 
formas	históricas	de	administração	pública	(patrimonialista,	burocrática	e	gerencial);	evolução	da	administração	pública	no	Brasil	
e reformas administrativas.
Características	e	definições	dos	Atos	Oficiais	(alvará,	ata,	certidão,	circular,	comunicado,	decreto,	edital,	memorando,	ofício,	por-
taria	e	requerimento).	Noções	de	Arquivologia:	Definição	e	função	dos	arquivos.	Princípios	de	Arquivologia.	Ciclo	vital	arquivístico.	
Organização	e	administração	de	arquivos.	Fases	da	gestão	de	documentos.	Métodos	de	arquivamento.	Classificação	dos	docu-
mentos. Gestão e Administração. Gestão de Pessoas. Gestão de Suprimentos. Gestão Patrimonial e de Administração Predial.
 INFORMÁTICA: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e apre-
sentações	no	Microsoft	Office.	Organização	e	manipulação	de	arquivos	e	pastas.	Conceitos	e	rotinas	de	backup.	Armaze-
namento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e 
Web. Pesquisa no Windows e na Internet. Procedimentos de segurança. 
 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Sertanópolis. Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal de Sertanópolis. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano de Cargos e Salários.

Temer inaugura 
primeira etapa 

do Satélite 
Geoestacionário de 

Defesa
 O presidente Michel 
Temer inaugurou  a primei-
ra etapa de Centro de Ope-
rações Espaciais Principal, 
que permitirá operaciona-
lizar e monitorar o Satélite 
Geoestacionário de Defesa 
e Comunicações Estratégi-
cas, na Base Aérea de Bra-
sília.
 Além de promover 
segurança nas comunica-
ções estratégicas do Esta-
do brasileiro, o projeto tem 
como objetivo fornecer inter-
net em banda larga para es-
colas públicas, unidades de 
saúde, postos de fronteira, 
áreas indígenas e quilombo-
las no âmbito do Programa 
Internet para Todos.
 A primeira etapa do 
projeto, a operacional, possi-
bilitará a migração dos equi-
pamentos satelitais já em 
operação. A etapa seguinte, 
a de implantação das áreas 
administrativas, está previs-
ta para ser inaugurada em 
meados de 2019.
 O Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas, 
parceria dos ministérios da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações e da 
Defesa, já recebeu R$ 3 bi-
lhões em investimentos.
 Em seu discurso, Te-
mer disse que seu governo 
está modernizando o Bra-
sil e que trouxe o país para 
o	 século	 21.	 “Hoje	 eu	 fixo,	
em	definitivo,	a	ideia	de	que	

nosso país já está no século 
21. Saímos do século 20, foi 
para o 21. Saiu do analógico 
e	foi	para	o	digital”,	afirmou.
 “Mas o momento cul-
minante, o ápice desta mo-
dernização, o momento em 
que eu posso dizer em alto 
e bom som, o momento em 
que eu posso alardear, e aí 
eu quero sugerir que nós 
todos possamos alardear 
o que está sendo feito pelo 
Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovações, pela Em-
bratel, pelo Ministério da De-
fesa, pelas Forças Armadas, 
é esta espécie de inaugura-
ção de placa que nós colo-
camos aqui do satélite geo-
estacionário que leva banda 
larga para todo o país, para 
todas as escolas”, disse.
	 Ao	 final	 da	 cerimô-
nia,	 Temer	 retificou	 a	 infor-
mação de que a empresa 
responsável é a Telebras e 
não a Embratel, como havia 
mencionado em seu discur-
so.
	 Temer	 também	 afir-
mou que seu governo está 
deixando para o próximo “um 
número	 infindável	 de	editais	
para concessões e privatiza-
ções”.
 “Aqui no Brasil se tem 
uma mania que é chegando 
um novo governo você des-
trói os programas anteriores 
para colocar outros progra-
mas no seu lugar. Os projetos 
que foram exitosos devem 
continuar”, disse Temer.

DESPACHO
	 Tendo	em	vista	que	a	véspera	de	Natal	é	ponto	facultativo	(Decreto	Nº	265/2018)	e	que	foram	concedidas	
férias	coletivas	no	âmbito	da	Administração	do	município	de	Sertanópolis	(Decreto	Nº	209/2018),	bem	como	considerando	
que os processos licitatórios são conduzidos pelo setor administrativo do SERMUSA, SUSPENDO O CURSO DOS PRA-
ZOS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 DE 24/12/2018 A 09/01/2019.
 Sertanópolis, 21 Dezembro de 2018.

ILTO DE SOUZA - Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde -SERMUSA.


