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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016
EDITAL N° 03 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA N° 01
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas
neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a retificação do
Anexo I do Edital de Abertura n° 01, do concurso público em epígrafe conforme segue:
1. Fica excluído do conteúdo programático para o cargo de AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR
DA CASA DA CRIANÇA o link abaixo identificado:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12624%3Aensino-fundamental&Itemid=859
2. Fica excluído do conteúdo programático para o cargo de PSICÓLOGO a matéria abaixo identificada:
LEI MUNICIPAL 211/1.999. Estatuto do Funcionário Público do Município de Nova Campina
3. Fica alterado o conteúdo programático para o cargo de PROCURADOR JURIDICO, passando valer o
que segue:
3.22–PROCURADOR JURIDICO
LEGISLAÇÃO:
Lei 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
Lei 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Lei Complementar 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
Lei 8.429/1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação
com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office;
Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de
hardware e de software.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito. Tipos
de Constituição. Elementos. Interpretação e Integração da Constituição. Reforma da Constituição.
Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades:
difuso e concentrado. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. O município na Constituição
Federal e na Constituição Estadual. Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do
Município. Constituição Federal de 1988 e suas emendas: a) Dos princípios fundamentais; b) Dos Direitos e
Garantias Fundamentais; c) Da Organização do Estado; d) Da Organização dos Poderes; e) Da Defesa do
Estado e das Instituições Democráticas; f) Da Tributação e do Orçamento; g) Da Ordem Econômica e
Financeira; h) Da Ordem Social; i) Das Disposições Constitucionais Gerais e Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias. Mandado de Segurança e Ação Popular. DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito
Tributário – Tributo: conceito, classificação, espécies e preço público. Princípios gerais do direito tributário.
Código Tributário Nacional. Sistema Constitucional Tributário - poder de tributar – competência tributária –
princípios constitucionais - repartição de receitas. Legislação tributária - vigência no tempo e no espaço –
aplicação – hermenêutica tributária – interpretação e integração. Obrigação Tributária - hipótese de
incidência e fato imponível - elementos - sujeição passiva - responsabilidade tributária. Crédito Tributário conceito - natureza jurídica - características - CARGO - efeitos - constituição - modalidades de lançamento e
alterabilidade. Suspensão da Exigibilidade do Crédito - moratória – depósito do montante integral –
reclamações e recursos – mandado de segurança. Extinção do Crédito Tributário - pagamento – consignação
em pagamento – compensação – transação – remissão – conversão do depósito em renda – pagamento
antecipado e homologação do autolançamento – decisão administrativa – decisão judicial – decadência –
prescrição. Exclusão do Crédito Tributário - isenção – anistia - institutos afins. Garantias e privilégios do
Crédito Tributário - preferência – cobrança judicial – concurso de credores – falência – recuperação judicial
e extrajudicial – inventário ou arrolamento – liquidação de sociedade – dívida ativa – certidão negativa.
Imposto Municipal sobre Serviços (ISS). Fato gerador e base cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo.
Conceito de serviço. Serviços compreendidos na competência municipal. Contribuição de Melhoria. ITBI.
IPTU e TAXAS. DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito Administrativo – conceito – princípios explícitos
e implícitos. - Administração Pública – atividade e estrutura administrativa — princípios básicos da
Administração – poderes e deveres do administrador público – uso e abuso do poder – organização
administrativa brasileira. Poderes administrativos - vinculado – discricionário – hierárquico – disciplinar e
de polícia – Processo Disciplinar Administrativo. Atos administrativos – conceito – atributos – classificação
– espécies – anulação e revogação. Licitação e contratos. Serviços públicos – administração direta e
administração indireta – serviços delegados – convênios e consórcios. Servidores Públicos – regime jurídico
– direito – deveres – responsabilidades. - Domínio público – terras e águas públicas – jazidas, florestas,
fauna – espaço aéreo – proteção ambiental – tombamento. Intervenção na propriedade (desapropriação,
requisição, servidão administrativa, ocupação temporária e limitação administrativa) – CARGO social da
propriedade. Intervenção no domínio econômico – repressão ao abuso do poder econômico. Controle da
Administração Pública – administrativo – legislativo – controle externo O CARGO do Tribunal de Contas –
controle de legalidade e Fazenda Pública em juízo. Responsabilidade Civil do Estado. Mandado de
Segurança. Ação Civil Pública. Ação por Improbidade Administrativa. Ação Popular. DIREITO CIVIL: Lei
- interpretação, eficácia temporal (retroatividade e irretroatividade). Pessoas - identificação, personalidade,
estado, capacidade, incapacidade, representação, assistência, pessoas naturais, pessoas jurídicas, registro,
domicílio. Bens Públicos. Ato jurídico. Prescrição e decadência. Direitos reais - posse, propriedade,
servidão, enfiteuse. Direitos reais de garantia. Obrigações - modalidades, cláusula penal, extinção,
inexecução, juros, correção monetária. Pagamento - sujeitos, objeto, tempo e lugar, mora, pagamento
indevido. Formas de pagamento - consignação, sub-rogação, ação em pagamento, compensação, novação,
transação. Contrato - normas gerais e classificação - compra e venda - empréstimo - mandato - locação.
Responsabilidade civil.
4. Permanecem inalterados as demais clausulas do Edital de Abertura n° 01.
São Miguel Arcanjo-SP, 15 de janeiro 2016
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