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RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA DE SANTARÉM-PA 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Santarém-Pa, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas torna pública a retificação nº 01 conforme edital de Nº 001/2015, conforme abaixo 
descrito: 

1. Retifica o subitem 11.1, com relação aos horários para a realização das provas objetiva, 
alterando a redação para o seguinte: 

a) Onde se lê: 
11.1. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na data prevista, constante no 
Cronograma disponível no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br, no horário das 
09h00min as 12h00min para todos os Cargos com duração de 03 (três) horas para sua realização. 

 
Leia-se: 

11.1. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na data prevista, constante no 
Cronograma disponível no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br, nos horários: das 
09h00min as 12h00min para todos os Cargos de Nível Fundamental e Superior e das 
14h00min as 17h00min para todos os cargos de Nível Médio, com duração de 03 (três) horas 
para sua realização. 
 

2. Retifica o Anexo I, cargo Assistente Legislativo, ampliando o Requisito de Escolaridade 
para: Ensino Superior em Economia, Administração ou Ciências Contábeis. 

 

CARGO 
ASSISTENTE LEGISLATIVO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
11 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.500,00 
(Hum mil e quinhentos reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior em Direito, Economia, Administração ou Ciências Contábeis. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Controlar a arrumação de materiais, para facilitar o seu manejo e preservar a ordem do local e conservação dos produtos; Realizar 
inventário de materiais; Controlar estoques e distribuição de material, providenciando sua reposição de acordo com normas 
preestabelecidas; Receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; Auxiliar e 
acompanhar as compras, aquisições, contratos, convênios, acordos e prestação de serviços à Câmara Municipal; Identificar 
materiais permanentes e equipamentos do patrimônio municipal colocando plaquetas de identificação e checando sua numeração 
com o controle existente; Participar dos inventários, registrando materiais e equipamentos, digitando as listagens e  identificando 
os responsáveis pelo patrimônio em cada setor da Câmara; Registrar a baixa do material observando marca, identificação e 
quantidade, verificando numeração de registro, identificando o responsável pela guarda do material e outras características de 
identificação no sistema de controle de estoque e do patrimônio da  Câmara; - Arquivar fichas de requisição e de controle do 
patrimônio ou efetuar os registros de controle em sistema eletrônico de banco de dados, conforme orientação recebida; Realizar 
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Efetuar levantamentos de documentos de servidores e  
vereadores, solicitados pelas Chefias e por outros órgãos; Emitir os relatórios solicitados, elaborando informações digitalizadas;  
Efetuar controle de frequência de funcionários e vereadores por meio manual e/ou eletrônico; Efetuar controle de férias dos 
funcionários da Câmara;  Receber os novos servidores, encaminhando os para exame pré-admissional e posterior preenchimento 
de toda a documentação exigida de acordo com a legislação;  Fazer registro no protocolo dos processos e requerimento, dando 
parecer de acordo com a legislação e encaminhando para o órgão competente;  Fazer atendimento ao público, no guichê ou por 
telefone, esclarecendo dúvidas relativas á área de pessoal;  Lançar atestados médicos, licenças e outros no sistema; Auxiliar na 
elaboração dos relatórios, tais como RAIS , DIRF, DCTF, dentre outros; Organizar e/ ou atualizar arquivos, fichários e  outros, 
anotando alterações, classificando documentos, para possibilitar o controle dos mesmos;  Digitar portarias, decretos, certidões, 
declarações, ofícios, circulares, memorandos e outros, providenciando sua reprodução, encadernação e distribuição, se 
necessário; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Realizar a classificação das despesas 
nas rubricas orçamentárias; Elaborar os empenhos das despesas já classificadas; Digitar minutas de decretos de suplementação 
orçamentária; Emitir documentos de controle orçamentário; Conferir as dotações orçamentárias; Emitir notas de empenho; Auxiliar 
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no controle dos empenhos, encaminhando-os para pagamentos; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 

 
 

3. Retifica o Anexo II complementando o conteúdo programático para o Cargo de Procurador 
Jurídico conforme a seguir: 

 

PROCURADOR JURÍDICO 

Direito Administrativo: 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. 
Conceito de direito administrativo. 3. Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação 
do direito administrativo. Lei Formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; 
princípios gerais; tratados internacionais; costume. 4. Descentralização e desconcentração da atividade 
administrativa. Relação jurídico administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa 
administrativa. Teoria do órgão da pessoa jurídica: aplicação no campo do direito administrativo. 5. 
Classificação dos órgãos e funções da administração pública. 6. Competência administrativa: conceito e 
critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. Concentração e desconcentração de 
competência. 7. Ausência de competência: agente de fato. 8. Hierarquia. Poder hierárquico e suas 
manifestações. 9. Administração Pública direta e indireta. 10. Autarquias. Agências reguladoras e 
executivas. 11. Fundações Públicas. 12. Empresa Pública. 13. Sociedade de Economia Mista. 14. Entidades 
Paraestatais, em geral. 15. Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos 
administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. 16. Validade, 
eficácia e auto-executoriedade do ato administrativo. 17. Atos administrativos simples, complexos e 
compostos. 18. Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 19. Atos administrativos gerais e 
individuais. 20 Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, 
discricionariedade. 21. Ato administrativo inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Revogação, 
anulação e convalidação dos atos administrativos. Teoria das nulidades no direito administrativo. Vícios do 
ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. 22. Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99). 23. 
Contrato administrativo: discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito e caracteres 
jurídicos. 24. Licitação: conceito, modalidades e procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação. 25. 
Execução do contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da imprevisão. 26. Extinção do 
contrato administrativo: força maior e outras causas. 27. Espécies de contratos administrativos. Convênios 
administrativos. Consórcios públicos (Lei nº 11.107/05). Terceiro setor. Parcerias Público Privadas (Lei 
11.079/04). 28. Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e 
poder de polícia. 29. Principais setores de atuação da polícia administrativa. 30. Serviço público: conceito; 
caracteres jurídicos; classificação e garantias. Usuário do serviço público. 31. Concessão de serviço 
público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. 32. Extinção da concessão de serviço 
público; reversão dos bens. 33. Permissão e autorização. 34. Bens públicos: classificação e caracteres 
jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. 35. Improbidade administrativa. 36. Formas de provimento e 
vacância dos cargos públicos. 37. Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92). Direito Civil: 1. Lei de Introdução ao 
Código Civil. Aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação da lei; integração da lei; analogia. 
Princípios gerais do direito e eqüidade. 2. Das pessoas. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do 
domicílio. 3. Dos bens. Das diferentes classes de bens. 4. Bem de família legal e bem de família 
convencional. 5. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da 
prescrição e da decadência. Da prova. 6. Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da 
transmissão das obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das 
obrigações. Dos contratos em geral. Das várias espécies de contratos. Dos atos unilaterais. Da 
responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios. 7. Do direito das coisas. Da posse. Dos 
direitos reais. Da propriedade. Da superfície. Das servidões. Do usufruto. Do uso. Da habitação. Do penhor, 
da hipoteca e da anticrese. 8. Da tutela e da curatela. 9. Responsabilidade civil do Estado e do particular. 
10. Responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos fabricados e pelos serviços prestados. 11. 
Responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico e paisagístico. 12. Registros públicos. 13. Do direito de empresa. Do empresário. Da sociedade. 
Da sociedade não personificada. Da sociedade em comum. Da sociedade em conta de participação. Da 
sociedade personificada. Da sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo. Da sociedade em 
comandita simples. Da sociedade limitada. Da sociedade anônima. Da sociedade em comandita por ações. 
Direito Processual Civil: 1. Da jurisdição: conceito, modalidades, poderes, princípios, órgãos, formas e 
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limites da jurisdição civil. 2. Competência: conceito; competência funcional e territorial; competência 
internacional. Competência absoluta e relativa. Modificações da competência e conflito; conexão e 
continência. 3. Da ação: conceito; ação e pretensão; natureza jurídica, condições, princípios, classificação. 
4. Do processo e procedimento: natureza e princípios. Formação, suspensão e extinção do processo; 
pressupostos processuais; tipos de procedimentos. 5. Prazos: conceito, classificação, princípios, contagem; 
preclusão. Prazos especiais da Fazenda Pública. 6. O juiz: poderes, deveres e responsabilidades. Do 
Ministério Público e dos auxiliares da justiça. 7. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. O 
litisconsórcio; capacidade de ser parte e estar em juízo. Legitimação ordinária e extraordinária. A 
substituição processual. Intervenção de terceiros; oposição; nomeação à autoria; denunciação da lide; 
chamamento ao processo; da assistência. 8. Formação suspensão e extinção do processo. 9. Dos atos 
processuais. 10. Petição inicial: conceito, requisitos. Pedidos: espécies, modificação, cumulação. Causa de 
pedir. Despacho liminar: objeto, natureza, de conteúdo positivo, de conteúdo negativo. Da citação. Da 
intimação. Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. Revelia. Direitos indisponíveis. 
Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Antecipação de tutela. Tutela de 
específica. 11. Despesas processuais e honorários advocatícios. 12. Prova: conceito, modalidades, 
princípios gerais, objeto, ônus, procedimentos. Da audiência. Da sentença: requisitos; publicação. Da coisa 
julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Preclusão. 13. 
Recursos: conceito, fundamentos, princípios, classificação, pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, efeitos, juízo de mérito. Reexame necessário. Apelação. Agravo. Embargos infringentes, de 
divergência e de declaração. Recurso especial. Recurso extraordinário. Recurso repetitivo no STJ (Lei nº 
11.672/08). Repercussão geral no STF (Lei nº 11.418/06). Ação rescisória. Nulidades. 14. Liquidação de 
sentença. 15. Cumprimento de sentença. 16. Processo de execução: pressupostos e princípios 
informativos. Espécies de execução. Embargos à adjudicação. Embargos do devedor: natureza jurídica, 
cabimento e procedimento. Embargos de terceiro: natureza jurídica, legitimidade e procedimento. Execução 
fiscal. Da execução contra a fazenda pública. 17. Processo e ação cautelares. Procedimento cautelar 
comum e procedimentos específicos. 18. Juizados especiais federais. 19. Da ação de usucapião de terras 
particulares. 20. Ação Civil Pública, Ação Popular e Ação de Improbidade Administrativa. Direito 
Constitucional: 1. Evolução constitucional do Brasil. 2. Constituição: conceito e classificação. 3. Normas 
constitucionais: classificação. 4. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios 
constitucionais. 5. Disposições constitucionais transitórias. 6. Poder constituinte. 7. Controle de 
constitucionalidade. 8. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e declaração conforme a 
constituição. 9. Inconstitucionalidade por omissão. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade: origem, 
evolução e estado atual. 11. Ação declaratória de constitucionalidade. 12. Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. 13. Direitos e garantias individuais e coletivos. 14. Princípio da legalidade e da 
reserva legal. 15. Princípio da isonomia. 16. Regime constitucional da propriedade. 17. Princípio do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 18. Habeas Corpus, mandado de segurança, mandado 
de injunção e Habeas Data. 19. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito brasileiro e 
no direito comparado. 20. Direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. 21. Direitos sociais e sua 
efetivação. 22. Princípios constitucionais do trabalho. 23. Direito à Nacionalidade. 24. Direitos Políticos. 25. 
Estado federal: conceito e sistemas de repartição de competência, direito comparado, discriminação de 
competência na Constituição de 1988, Intervenção federal, Princípio da simetria constitucional. 26. 
Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. 27. União: competência. 28. Estado-
membro; poder constituinte estadual: autonomia e limitações. 29. Estado-membro: competência e 
autonomia. 30. Administração pública: princípios constitucionais. 31. Servidores públicos: princípios 
constitucionais. 32. Poder Legislativo: organização; atribuições; processo legislativo. 33. Poder Executivo. 
34. Crimes de responsabilidade do presidente da República e dos ministros de Estado. 35. Poder 
Legislativo. 36. Processo Legislativo. 37. Poder Judiciário. Direito Financeiro e Tributário: 1. Caracterização 
e posição do Direito Tributário no quadro do Direito. Relações do Direito Tributário com outros ramos do 
Direito. 2. Sistema Tributário Nacional. Tributo: conceito, classificação, espécies. Sistema internacional 
tributário. Competência interna e externa: elementos de conexão. 3. Princípios gerais do direito tributário. 
Normas, princípios e regras. Princípios constitucionais tributários. 4. O princípio da capacidade contributiva: 
progressividade, proporcionalidade, regressividade, seletividade, universalidade e personalização. Isonomia 
tributária e proibição de desigualdade. Os princípios aplicáveis às taxas e às contribuições. 5. Interpretação 
e integração do Direito Tributário. A correção das antinomias. 6. Obrigação e crédito tributário. Obrigação 
principal e acessória. 7. Fato gerador. O conceito de fato gerador e sua importância. Natureza jurídica: 
situações jurídicas e situações de fato. Fato gerador e hipótese de incidência. Evasão e elisão fiscal. 
Normas antielisivas. 8. Fato gerador: classificação. Tempo do fato gerador. Lugar do fato gerador. 9. 
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Imunidade. Isenção, não incidência, anistia e remissão. Redução de base de cálculo. Alíquota zero. 10. Fato 
gerador: aspectos objetivos, subjetivos, temporais, espaciais e quantitativos. Base de cálculo e alíquota. 11. 
Sujeito ativo e sujeito passivo. 12. Sujeito ativo e delegação de competência. Modificação do sujeito ativo 
por desmembramento constitucional. Sujeito ativo e titularidade do produto de arrecadação do tributo. 13. 
Sujeito passivo. Contribuinte e responsável. Solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. 14. 
Responsabilidade tributária dos sucessores, de terceiros e por infrações. Substituição tributária: 
modalidades 15. Lançamento e suas modalidades. 16. Suspensão e extinção do crédito tributário. 
Prescrição e decadência. 17. Repetição do indébito. 18. Garantias e privilégios do crédito tributário. 19. 
Tributos federais. 20. Tributos estaduais. 21. Contribuição de melhoria. Contribuições sociais, econômicas e 
profissionais. Contribuições sociais dos Estados. Empréstimo compulsório. Contribuições ao Regime Geral 
de Previdência. 22. Taxas. Preços públicos. 
Lei Orgânica do Município de Santarém-Pa. 
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