Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Edital n.º 001/2014 de CONCURSO PÚBLICO
Ato 004/CM/ED1/14
SEGUNDA RETIFICAÇÃO
DO EDITAL Nº 001/2014 DE CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público, a
segunda retificação do edital 001/2014 conforme segue:
1.

O Conteúdo Programático Específico do Cargo de FISCAL DE TRIBUTOS

a) Passa a ter o seguinte conteúdo:
Legislação Municipal Específica; Funções do Fiscal; Hierarquia; Utilização de logradouros públicos;
Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo.
Alíquota. Lançamentos - modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização
de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção,
pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN
IDEM". Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e
outras receitas municipais. Impostos privativos - imposto predial urbano (IPTU): zona urbana incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis
e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) - incidência, base de cálculo
e contribuinte. Impostos partilhados - imposto de renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a
propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre operações relativas 'a circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo de participação dos
municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras
receitas - preços, empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios
estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; isenções tributárias; do processo
administrativo. Autonomia e competência tributária do município. Extinção do crédito tributário;
Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na Constituição Federal;
Legislação Tributária Municipal. Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo,
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor
específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de
documentos; Uso de equipamentos de escritório. Administração pública. Poderes Administrativos. Atos
Administrativos. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos.
Responsabilidade Civil da Administração. Controle Da Administração. Correspondência Oficial.
Redação Oficial. Formas De Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso freqüente nas
Comunicações Administrativas Oficiais. Modelos e/ou Documentos utilizados. Cuidados com o
ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do trabalho., Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
de Licitações, l e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Administração pública. Poderes
Administrativos. Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração;
Noções de ética e cidadania. Constituição Federal; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao
cargo.

2.

As demais normas do edital permanecem inalteradas.
Cruz Machado, 13 de janeiro de 2015
EDISON JOSE WARKEN
Prefeito em Exercício

IOBV - INSTITUTO O BARRIGA VERDE
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