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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

EDITAL Nº 06/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

O Sr. Marino Krewer, Prefeito Municipal de São Martinho, torna pública o presente Edital para divulgar o que 
segue: 

 
1. Altera-se no ANEXO VI – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, CARGO 04: FISCAL DE 

TRIBUTOS, o programa de estudo, passando a ser como segue e não como constou:  
 

PROGRAMA: Noções de Direito Constitucional: Constituição: conceito e classificação. Dos princípios 
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos 
sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização do Estado: da 
organização político-administrativa; da União; dos Estados Federados; dos Municípios; do Distrito-Federal e 
dos Territórios; da Intervenção. Da Administração Pública: das disposições gerais; dos servidores públicos; 
dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Da organização dos Poderes: do Poder 
Legislativo; do Congresso Nacional; das atribuições do Congresso Nacional; da Câmara dos Deputados; do 
Senado Federal; dos Deputados e Senadores; das Reuniões; das Comissões; do Processo Legislativo; da 
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Noções de Direito Administrativo: Administração Pública: 
conceito; princípios básicos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988; os princípios implícitos da 
administração pública: o princípio da segurança jurídica; princípio da indisponibilidade do interesse público; 
princípio da supremacia do interesse público; princípio da finalidade e princípio da continuidade do serviço 
público; distinção entre ente federativo, governo e administração pública; Organização administrativa: 
Administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; entidades paraestatais. Atos administrativos: conceito, elementos, atributos, pressupostos e 
classificação dos atos administrativos; relação entre motivo e motivação dos atos administrativos; teoria dos 
motivos determinantes; atos administrativos discricionários e vinculados; Controle da administração pública; 
controle administrativo: controle hierárquico e finalístico, formas de controle administrativo e momento do 
controle administrativo; Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; controle legislativo; Artigo 70 a 75 da 
Constituição Federal de 1988; controle judicial; controle popular. Licitação: conceito, princípios, finalidades, 
objeto, modalidades; Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº 10.520/2002. Contratos administrativos: 
conceito, características e interpretação; formalização; execução, inexecução, revisão e rescisão; convênios 
e consórcios administrativos. Agentes públicos: conceito; espécies; classificação; regime de direito público e 
contratual; formas de provimento de cargos públicos, empregos e funções públicas; os conceitos de 
efetividade, estabilidade e disponibilidade; o artigo 37 a 39 da Constituição Federal; os servidores estáveis do 
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; retribuição pecuniária de cargos, empregos e 
funções públicas; remuneração e subsídio; acumulação de cargos, empregos e funções públicas; formas de 
vacância de cargos públicos; responsabilidade civil, penal e administrativa; Lei Federal do Processo 
Administrativo: Lei Federal nº 9.784/1999; Lei de Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/1992 e 
suas alterações; Lei de responsabilidade fiscal: Lei Federal nº 101/00. Lei de acesso à informação: Lei Federal 
n. 14.527/11; Código Tributário do Município. 
 
Noções de Administração Pública: Princípios intrínsecos e extrínsecos; organização estrutural segundo a 
constituição federal e Decreto-lei 200/1967, tipos e características dos órgãos e entidades. Conceitos, 
espécies e características dos atos administrativos. Licitações e contratos administrativos segundo as Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas atualizações. Agentes públicos e agentes administrativos: direitos e deveres, 
provimento, admissão e demais disposições constitucionais sobre cargo, função e emprego público. 
Improbidade administrativa. Conceitos e normas relativas ao direito cidadão ao acesso à Informação. 
Controles interno e externo da gestão pública. Noções de Finanças Públicas: Conceitos, espécies e 
características do orçamento públicos. Princípios orçamentários. Instrumentos de planejamento nos termos da 
Constituição Federal e legislação federal e municipal vigentes. Receita e Despesa públicas: conceitos, 
classificação, espécies, fases ou estágios. Créditos Adicionais: conceitos, espécies e condições de 
aplicabilidade. Contabilidade Geral: Teoria e prática da escrituração; lançamentos, fórmulas e formalidades. 
Conta e plano de contas. Patrimônio, equação e variações patrimoniais qualitativas e quantitativas. Registros 
contábeis de operações comerciais, industriais, financeiras e tributárias. Mensuração de ativos e passivos. 
Métodos de avaliação de estoques. Depreciação, exaustão e amortização. Duplicatas descontadas. Receitas 
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e despesas antecipadas. Apuração do Resultado. Demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/1976 e 
atualizações. Estrutura conceitual para relatório financeiro de acordo com resoluções CFC. Custos: Espécies 
de custeio, análise custo-volume-lucro, margens de segurança e de contribuição e ponto de equilíbrio. Análise 
econômico-financeira: índices de liquides e de rentabilidade. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Plano 
de contas aplicado ao setor público; Procedimentos contábeis orçamentários: conceitos, regras e prática de 
acordo com a Parte I do MCASP – 8ª edição em relação à receita e despesa orçamentárias; Procedimentos 
contábeis patrimoniais: conceitos, regras e prática de acordo com a Parte II do MCASP – 8ª edição; 
Procedimentos contábeis específicos: Operações de crédito e dívida ativa. Demonstrações contábeis 
aplicáveis ao setor público: Definições e propósitos das demonstrações; Balanço patrimonial; Balanço 
orçamentário; Demonstração das variações patrimoniais. Administração Tributária:  Tributo: conceito e tipos. 
Normas gerais de direito tributário: legislação tributária; vigência e aplicação da legislação tributária; 
interpretação e integração da legislação tributária.  Obrigação tributária principal e acessória; hipótese de 
incidência e fato gerador da obrigação tributária; sujeição ativa e passiva; solidariedade; capacidade tributária; 
domicílio tributário.  Responsabilidade tributária: conceito; responsabilidades dos sucessores; 
responsabilidade de terceiros; substituição tributária; responsabilidades por infrações. Crédito tributário: 
conceito; constituição; lançamento (modalidades de lançamento; hipótese de alteração do lançamento); 
suspensão da exigibilidade; extinção; exclusão; garantias e privilégios do crédito tributário. Administração 
tributária: características, prerrogativas, fiscalização; dívida ativa; certidões negativas.  Sistema Tributário 
Nacional: princípios gerais; regime especial de tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações até a data de publicação do Edital); limitações ao 
poder de tributar; tributos de competência da União (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios e contribuições diversas); tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal (impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do regime previdenciário); tributos de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal (impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio 
do regime previdenciário e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública); repartição das receitas 
tributárias. Código Tributário do Município. Auditoria: Conceitos, normas, características e casos práticos dos 
diversos tipos de auditoria. Diferença entre auditoria e perícia. Fiscalização Tributária (Capítulo I do Título IV 
do Código Tributário Nacional).  Instrumentos de fiscalização: auditoria, levantamento, monitoramento, 
acompanhamento e inspeção.  Planejamento de auditoria. Plano de auditoria baseado no risco.  Atividades 
preliminares. Determinação de escopo. Materialidade, risco e relevância.  Exame e avaliação do controle 
interno. Risco inerente, de controle e de detecção. Risco de auditoria.  Matriz de Planejamento. Programa de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem. Execução da auditoria. Técnicas e 
procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, 
circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica. Evidências. Caracterização de 
achados de auditoria. Matriz de achados e matriz de responsabilização. Comunicação dos resultados: 
relatórios de auditoria. Monitoramento. Documentação da auditoria. Instrumentos de fiscalização: auditoria, 
monitoramento, acompanhamento e inspeção. Normas do Conselho Federal de Contabilidade sobre 
Auditorias Interna e Independente. 

 
 

São Martinho, 19 de março de 2020. 

 

Marino Krewer  

Prefeito Municipal de São Martinho/RS 
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