ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ Nº 69.555.019/0001-09
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº. 001 de 29/06/2020, Retificado em 08/07/2020.
EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 001-003, de 14/07/2020.

RETIFICAÇÃO 002

A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o
disposto no Edital do Concurso Público nº 001 de 29/06/2020, torna público para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO 002, nos termos abaixo descritos:
1) Alteração do ANEXO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS:
Onde se Lê:
EVENTO

Data

Resultado Preliminar da solicitação de isenção de taxa

14/07/2020

Resultado Definitivo da solicitação de isenção de taxa

20/07/2020

Leia-se:
EVENTO

Data

Resultado Preliminar da solicitação de isenção de taxa

16/07/2020

Resultado Definitivo da solicitação de isenção de taxa

21/07/2020

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que
lhe disser respeito.
2) Alteração do ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, para o cargo de Procurador Legislativo.
Onde se Lê:

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR: PROCURADOR LEGISLATIVO
PARTE GERAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de texto; Emprego das classes de palavras;
Emprego de tempos e modos verbais; Concordância Verbal e Nominal; Regências verbal e nominal;
Uso do sinal indicativo de crase; Colocação pronominal; Estrutura do período e da oração aspectos
semânticos e sintáticos; Coesão e Coerência textuais; Acentuação gráfica; Pontuação; Variações
linguísticas; Gêneros textuais. Figuras de linguagem.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de Operação de Microcomputadores; Sistema Operacional
Windows 8 e 10; Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Access e PowerPoint). Conceitos e serviços
relacionados à internet e à intranet: Navegações (Browsers) de internet; Correio Eletrônico;
Estruturação de diretórios, subdiretórios e arquivos. Noções de hardware e de utilização de
softwares.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Toda legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da
publicação do edital.
Direito Constitucional: Conceito. Classificação. Poder Constituinte. Princípio Hierárquico da Norma
Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Sistema Brasileiro. Inconstitucionalidade por
omissão. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios
Fundamentais da Constituição de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres
individuais e coletivos. Direitos Sociais. Organização Política − Administrativa. União. Estados
Federados. Municípios e Distrito Federal. Intervenção. Administração Pública. Servidores Públicos
Civis. Organização dos Poderes: Poder Legislativo. Organização, atribuições e competência do
Congresso. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Presidência da República. Atribuições.
Responsabilidades. Ministros de Estado. Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional.
Poder Judiciário: Órgãos, competências e a reforma introduzida pela emenda 45/2004. Direito
Administrativo: Organização administrativa brasileira. Princípios fundamentais. Administração
direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos Administrativos. Processo de licitação.
Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado,
discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime
dos servidores públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade,
estágio probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de
cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. Decadência e Preclusão.
Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal
de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei Orgânica Municipal de Imperatriz - MA. Regimento Interno da Câmara
Municipal de imperatriz - MA. Direito Tributário: Conceito, natureza, posição e autonomia. Relações
do Direito Tributário com outros ramos do Direito. Conceito e classificação dos tributos. Espécies
tributárias no Código Tributário Nacional (impostos, taxas e contribuições de melhoria). Código
Tributário Municipal de Imperatriz - MA. Direito Civil: Das Pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica
de direito privado e de direito público, do domicílio; Das Diferentes Classes de Bens; Dos Fatos
Jurídicos - dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos lícitos, dos atos ilícitos, da prescrição e da
decadência, da prova; Do Direito das Obrigações – das modalidades das obrigações, da transmissão
das obrigações, do adimplemento e extinção das obrigações, do inadimplemento das obrigações, A
propriedade em geral – da aquisição da propriedade imóvel, da Usucapião, da aquisição da
propriedade móvel, da Usucapião; Do Direito de Família – do casamento, das relações de
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parentesco, do regime de bens entre os cônjuges, do usufruto e da administração dos bens de filhos
menores, dos alimentos, da união estável, da tutela e da curatela, Do Direito da Sucessão – da
sucessão em geral, da sucessão legitima, da sucessão testamentária, do inventário e da partilha.
Direito Processual Civil: Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Parte geral – das
normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional: da jurisdição
e da ação; dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional; da competência interna.
Dos sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do litisconsórcio; da intervenção de
terceiros; da advocacia pública. Dos atos processuais: da forma, do tempo e do lugar dos atos
processuais; da comunicação dos atos processuais; das nulidades; da distribuição e do registro; do
valor da causa. Da tutela provisória: disposições gerais; da tutela de urgência; da tutela da evidência.
Da formação, da suspensão e da extinção do processo: da formação, suspensão e extinção do
processo. Parte especial – do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença: do
procedimento comum; do cumprimento da sentença; dos procedimentos especiais. Do processo de
execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; dos embargos à execução;
da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos nos tribunais e dos meios de
impugnação das decisões judiciais: da ordem dos processos e dos processos de competência
originária dos tribunais; dos recursos.
Leia-se:

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR: PROCURADOR LEGISLATIVO
PARTE GERAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de texto; Emprego das classes de palavras;
Emprego de tempos e modos verbais; Concordância Verbal e Nominal; Regências verbal e nominal;
Uso do sinal indicativo de crase; Colocação pronominal; Estrutura do período e da oração aspectos
semânticos e sintáticos; Coesão e Coerência textuais; Acentuação gráfica; Pontuação; Variações
linguísticas; Gêneros textuais. Figuras de linguagem.
CONHECIMENTOS GERAIS: Aspectos históricos, geográficos, culturais e políticos do Município de
Imperatriz - MA e do Estado do Maranhão; Atualidades.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de Operação de Microcomputadores; Sistema Operacional
Windows 8 e 10; Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Access e PowerPoint). Conceitos e serviços
relacionados à internet e à intranet: Navegações (Browsers) de internet; Correio Eletrônico;
Estruturação de diretórios, subdiretórios e arquivos. Noções de hardware e de utilização de
softwares.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Toda legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da
publicação do edital.
Direito Constitucional: Conceito. Classificação. Poder Constituinte. Princípio Hierárquico da Norma
Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Sistema Brasileiro. Inconstitucionalidade por
omissão. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios
Fundamentais da Constituição de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres
individuais e coletivos. Direitos Sociais. Organização Política − Administrativa. União. Estados
Federados. Municípios e Distrito Federal. Intervenção. Administração Pública. Servidores Públicos
Civis. Organização dos Poderes: Poder Legislativo. Organização, atribuições e competência do
Congresso. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Presidência da República. Atribuições.
Responsabilidades. Ministros de Estado. Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional.
Poder Judiciário: Órgãos, competências e a reforma introduzida pela emenda 45/2004. Direito
Administrativo: Organização administrativa brasileira. Princípios fundamentais. Administração
direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos Administrativos. Processo de licitação.
Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado,
discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime
dos servidores públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade,
estágio probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de
cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. Decadência e Preclusão.
Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal
de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei Orgânica Municipal de Imperatriz - MA. Regimento Interno da Câmara
Municipal de imperatriz - MA. Direito Tributário: Conceito, natureza, posição e autonomia. Relações
do Direito Tributário com outros ramos do Direito. Conceito e classificação dos tributos. Espécies
tributárias no Código Tributário Nacional (impostos, taxas e contribuições de melhoria). Código
Tributário Municipal de Imperatriz - MA. Direito Civil: Das Pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica
de direito privado e de direito público, do domicílio; Das Diferentes Classes de Bens; Dos Fatos
Jurídicos - dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos lícitos, dos atos ilícitos, da prescrição e da
decadência, da prova; Do Direito das Obrigações – das modalidades das obrigações, da transmissão
das obrigações, do adimplemento e extinção das obrigações, do inadimplemento das obrigações, A
propriedade em geral – da aquisição da propriedade imóvel, da Usucapião, da aquisição da
propriedade móvel, da Usucapião; Do Direito de Família – do casamento, das relações de
parentesco, do regime de bens entre os cônjuges, do usufruto e da administração dos bens de filhos
menores, dos alimentos, da união estável, da tutela e da curatela, Do Direito da Sucessão – da
sucessão em geral, da sucessão legitima, da sucessão testamentária, do inventário e da partilha.
Direito Processual Civil: Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Parte geral – das
normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional: da jurisdição
e da ação; dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional; da competência interna.
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Dos sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do litisconsórcio; da intervenção de
terceiros; da advocacia pública. Dos atos processuais: da forma, do tempo e do lugar dos atos
processuais; da comunicação dos atos processuais; das nulidades; da distribuição e do registro; do
valor da causa. Da tutela provisória: disposições gerais; da tutela de urgência; da tutela da evidência.
Da formação, da suspensão e da extinção do processo: da formação, suspensão e extinção do
processo. Parte especial – do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença: do
procedimento comum; do cumprimento da sentença; dos procedimentos especiais. Do processo de
execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; dos embargos à execução;
da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos nos tribunais e dos meios de
impugnação das decisões judiciais: da ordem dos processos e dos processos de competência
originária dos tribunais; dos recursos.

As demais disposições concernentes ao Edital de Concurso Público da Câmara Municipal de
Imperatriz - MA nº. 001, de 29/06/2020, permanecem inalteradas.

Imperatriz - MA, 14 de julho de 2020.
José Carlos Soares Barros
Presidente da Câmara Municipal de Imperatriz - MA
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