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ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO, através da Comissão de Fiscalização do Concurso 

Público, no uso de suas atribuições legais e a empresa “ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS 

SELETIVOS - ME”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos interessados a seguinte 

Errata de publicação: 

ONDE SE – LÊ  

 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

 

FISCAL DE POSTURAS e VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  

 

 

1 – Direito administrativo municipal. Organização, autonomia e competência municipal. Poder de Polícia do 

município: conceito, razão, fundamentos, objeto, finalidade, extensão, limites, atributos, meios de atuação, sanções e 

condições de validade.  

2 – Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial Municipal: ordenação do uso, ocupação do solo e da paisagem 

urbana; instrumentos de controle urbanístico, plano diretor e zoneamento Tributos municipais: taxas do poder de 

polícia.  

3 – Código de Posturas Municipal e Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

4 – Noções de vigilância sanitária e ambiental. Noções de prevenção de riscos à saúde humana. Noções de prevenção 

de problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços. 

Higiene de alimentos – zoonose, doenças transmitidas por alimentos, identidade e qualidade de alimentos.  

5 – Gestão dos Resíduos Sólidos: características físicas, químicas e biológicas do lixo; Acondicionamento, coleta, 

transporte e destinação final adequado; Limpeza pública; Aterro sanitário; Coleta seletiva e reciclagem. 

6 – Legislação específica da área de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.  

 

LEIA – SE  

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

 

FISCAL DE POSTURAS e VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  

 

1 – Direito administrativo municipal. Organização, autonomia e competência municipal. Poder de Polícia do 

município: conceito, razão, fundamentos, objeto, finalidade, extensão, limites, atributos, meios de atuação, sanções e 

condições de validade.  

2 – Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial Municipal: ordenação do uso, ocupação do solo e da paisagem 

urbana; instrumentos de controle urbanístico, plano diretor e zoneamento Tributos municipais: taxas do poder de 

polícia.  
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3 – Noções de vigilância sanitária e ambiental. Noções de prevenção de riscos à saúde humana. Noções de prevenção 

de problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços. 

Higiene de alimentos – zoonose, doenças transmitidas por alimentos, identidade e qualidade de alimentos.  

4 – Gestão dos Resíduos Sólidos: características físicas, químicas e biológicas do lixo; Acondicionamento, coleta, 

transporte e destinação final adequado; Limpeza pública; Aterro sanitário; Coleta seletiva e reciclagem. 

5 – Legislação específica da área de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa de Goiás, 28 de fevereiro de 2020. 
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