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 ERRATA 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 

 
O Conteúdo Programático do cargo de Fiscal de Tributos será substituído pelo o abaixo descrito: 

 

* FISCAL DE TRIBUTOS 

 

- Generalidades e conceitos técnicos constantes do Código de Postura e Código Tributário Municipal e 

legislação para o exercício do cargo; 

- Lei Orgânica do Município. Código de Posturas. Código Tributário Municipal.  

Receitas Públicas. Sistema tributário nacional: previsão constitucional; atribuição de competência 

tributária, princípios constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar;  

- Matérias reservadas à previsão por lei complementar;  

Impostos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Repartição das 

receitas tributárias: receita da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  

- Tributo: definição e espécies de impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, 

contribuições especiais. Obrigação tributária: principal e acessória, conceito; 

 - Aspecto objetivo: fato gerador hipótese de incidência tributária: incidência e não incidência, isenção, 

imunidade, domicílio tributário.  

Aspecto subjetivo: competência tributária, sujeito ativo;  

- Capacidade tributária; sujeito passivo: contribuinte e responsável; responsabilidade solidária, 

responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações; substituição tributária. Dívida ativa certidão 

negativa. Elemento valorativo: base de cálculo, alíquota; 

- Crédito tributário: lançamento efeitos e modalidades;  

Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário;  

- Administração tributária fiscalização, regulamentação, competência, limites, procedimentos. 

 

Inclui-se: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO INFORMÁTICA: 

 

1. Conceitos básicos: Hardware e Software; sistema operacional; programas aplicativos; 

redes de computadores; Internet; email; transferência de arquivos; World Wide Web 

(WWW); dispositivos móveis; profissões ligadas à informática. 2. Noções Básicas de 

microcomputador: Componentes, dispositivos de entrada e saída, periféricos, memória, 

processador, dispositivos externos. 3. Ambiente MS-Windows – Uso do ambiente 

gráfico; execução de aplicativos e acessórios; manipulação de arquivos e pastas; 

execução de aplicativos básicos; lixeira; tipos de arquivos; configuração e atualização 

do MS-Windows. 4. MS-WORD – Utilização de janelas e menus; barras de 

ferramentas; operações com arquivos; impressão de documentos e configuração da 

impressora; edição de textos; formatação no Word; criação e manipulação de tabelas; 

operações com documentos. 5. MS-Internet Explorer e Firefox – Manutenção dos 

endereços favoritos; utilização de histórico; noções de navegação em hipertexto; 

baixando arquivos; configuração e atualização. 6. MS-Outlook – Envio e recebimento 

de mensagens – incluindo a utilização de arquivos anexos; localização de mensagens 

nas pastas; organização das mensagens em pastas e subpastas; manutenção do catálogo 

de endereços. 


