PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
CNPJ nº. 01.614.537/0001-04
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº. 001 de 31/07/2020

EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 001-002, de 18/08/2020

RETIFICAÇÃO 001
Edital de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão-MA nº 001 de 31/07/2020

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, através de sua Secretaria Municipal de
Administração, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Concurso Público destinado ao
preenchimento de vagas oferecidas e formação de Cadastro Reserva para os cargos indicados no Anexo I,
torna pública a retificação nº 001 do Edital nº 001 de 31/07/2020.
1 – No Anexo IV - Conteúdo Programático da Prova Objetiva – CONHECIMENTOS
ESPECIFICOS onde se lê:
Agente de Trânsito – Noções de direito constitucional: Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988.
Ordem social. Competências da União, dos estados e dos municípios, Princípios da Administração Pública.
Noções sobre a Constituição do Estado do Maranhão: Artigos 2°, 5°, 12, 19. Das Competências do Município (Arts. 147 a
159). Da Segurança Pública (Arts. 112 a 121). Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador
público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Concentração e
Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar,
poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos, Atributos, Classificação, Motivação,
Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação, regulamentação, controle, permissão, concessão e autorização.
Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itinga do Maranhão - MA. Crimes contra a Administração
Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Noções de direito penal. Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo
da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de
autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei n° 9.503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII,
XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do CONTRAN n.º 26, 35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada
pela resolução n.º 352/2010. Resolução de situações-problema relativas a: controle de pessoal, relacionamento
interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança.
Fiscal de Tributos – DIREITO TRIBUTÁRIO: Constituição Federal: Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 162. Tributos:
conceito e espécies de tributo; elementos fundamentais do tributo; princípios constitucionais tributários. Legislação
tributária: vigência; aplicação e interpretação da lei. Obrigação tributária: fato gerador; sujeito ativo; sujeito passivo;
capacidade tributária; contribuinte; responsável e substituto tributário. Crédito tributário: lançamento e suas modalidades;
suspensão e extinção do crédito. Dívida Ativa. Tributos Diretos e indiretos. IPTU: fato gerador, sujeito passivo e ativo;
Imposto de transmissão "inter vivos"; Taxas; Poder de polícia. Contribuição de melhoria: finalidade, fato gerador, requisitos
à aplicabilidade. Lei Complementar n° 116/2003 (que trata do ISSQN). Código Tributário Municipal. CONTABILIDADE:
Noções de contabilidade comercial e societária: o patrimônio e seus componentes: ativo, passivo, patrimônio líquido,
receitas, despesas e custos. Equação patrimonial; contas e plano de contas; fatos contábeis. Contabilização de operações
básicas: compra e venda mercadorias e serviços. Contabilização de tributos incidentes sobre compras e vendas de bens
e serviços. Balanços e demonstrações contábeis. Livros contábeis e fiscais. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração
Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies,
formas e características. Concentração e Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos
e requisitos, Atributos, Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação;
controle; permissão; concessão e autorização. Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itinga do
Maranhão - MA. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). MATEMÁTICA
FINANCEIRA: Regra de três simples e composta, percentagens. Juros simples e compostos: capitalização e desconto.
Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente.
Guarda Municipal – Artigos 5º, 37 e 144 da Constituição Federal de 1988. Noções de hierarquia e disciplina. Noções de
Direito Penal - Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940): arts. 14 a 18, 23 a 25; dos crimes contra o patrimônio, arts. 155
a 180; dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral, arts. 312 a 327. Noções das normas
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
Noções do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Noções sobre segurança individual, coletiva e de instalações. Noções
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de primeiros socorros. Noções sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus fins e mecanismos. Noções sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos. Noções de Relações humanas. Trabalho em equipe.
Relacionamento interpessoal. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público,
comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, objetividade,
capacidade de liderança. Código de Posturas do Município de Itinga do Maranhão - MA. Administração Pública: Conceito.
Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e
características. Concentração e Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder
hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos,
Atributos, Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação; controle;
permissão; concessão e autorização. Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itinga do Maranhão MA. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965).

LEIA-SE:
AGENTE DE TRÂNSITO – Noções de direito constitucional: Artigos 1° ao 5º, 29, 30, 37 e 144 da Constituição Federativa
do Brasil de 1988. Ordem social. Competências constitucionais da União, dos estados e dos municípios, Princípios da
Administração Pública.
Noções sobre a Constituição do Estado do Maranhão: Artigos 2°, 5°, 10, 12, 19 e 117. Das Competências do Município
(Arts. 141 a 159). Da Segurança Pública (Arts. 112 a 121). Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do
administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características.
Concentração e Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico,
poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos, Atributos,
Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação, regulamentação, controle,
permissão, concessão e autorização. Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itinga do Maranhão
- MA. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019). Noções de direito penal.
Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Crimes
contra a Administração Pública. Lei n° 9.503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII,
XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do CONTRAN nº 26, 35, 36, 38, 53, 623, 508, 108, 404, 453, 205 e 277.
Resolução de situações-problema relativas a: controle de pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de
organização, capacidade de liderança e disciplina.
FISCAL DE TRIBUTOS – DIREITO TRIBUTÁRIO: Constituição Federal: Sistema Tributário Nacional, arts. 145 a 162.
Tributos: conceito e espécies de tributo; elementos fundamentais do tributo; princípios constitucionais tributários.
Legislação tributária: vigência; aplicação e interpretação da lei. Obrigação tributária: fato gerador; sujeito ativo; sujeito
passivo; capacidade tributária; contribuinte; responsável e substituto tributário. Crédito tributário: lançamento e suas
modalidades; suspensão e extinção do crédito. Dívida Ativa. Tributos Diretos e indiretos. IPTU: fato gerador, sujeito
passivo e ativo; imposto de transmissão "intervivos"; taxas; poder de polícia. Contribuição de melhoria: finalidade, fato
gerador, requisitos à aplicabilidade. Lei Complementar n° 116/2003 (que trata do ISSQN). Código Tributário Municipal.
CONTABILIDADE: Noções de contabilidade comercial, de contabilidade de custos e de contabilidade societária: o
patrimônio e seus componentes: ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, despesas e custos. Equação patrimonial;
contas e plano de contas; fatos contábeis. Contabilização de operações contábeis básicas nas empresas comerciais e
industriais. Contabilização de tributos incidentes sobre compras e vendas de bens e serviços. Balanços e
demonstrações contábeis. Livros contábeis e fiscais. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Conceito.
Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e
características. Concentração e Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder
hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos,
Atributos, Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação; controle;
permissão; concessão e autorização. Regime Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Itinga do Maranhão
- MA. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019). MATEMÁTICA FINANCEIRA:
Regra de três simples e composta, percentagens. Juros simples e compostos: capitalização e desconto; Taxas de juros:
nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente.
GUARDA MUNICIPAL – Artigos 1° ao 5º, 29, 30, 37 e 144 da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de
hierarquia e disciplina. Noções de Direito Penal - Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940): arts. 14 a 18, 23 a 25; dos
crimes contra o patrimônio, arts. 155 a 180; dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em
geral, arts. 312 a 327. Noções das normas do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), Noções do Estatuto da
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Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), Noções do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Noções sobre
segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de primeiros socorros. Noções sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, seus fins e mecanismos. Noções sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos. Noções de Relações humanas. Trabalho em equipe.
Relacionamento interpessoal. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público,
comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, objetividade,
capacidade de liderança. Código de Posturas do Município de Itinga do Maranhão - MA. Administração Pública:
Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies,
formas e características. Concentração e Desconcentração. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos:
Conceitos e requisitos, Atributos, Classificação, Motivação, Invalidação. Serviços Públicos: conceitos: classificação;
regulamentação; controle; permissão; concessão e autorização. Regime Estatutário dos Servidores Públicos do
Município de Itinga do Maranhão - MA. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei nº
13.869/2019).

Itinga do Maranhão-MA, 18 de agosto de 2020.
FRANCISCO JAIRO QUEIROZ
Secretário Municipal de Administração
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