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RETIFICAÇÃO 01/2016    Ato 002 

 
 MAURILIO PITTON, PREFEITO MUNICIPAL DE MULITERNO, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a Retificação nº 
01/2016 ao edital de concurso nº 01/2016, conforme segue:  
 
1ª Alteração (atribuições dos cargos)  
 
Onde se lê: 
FISCAL 
a) Descrição sintética: Verificar o cumprimento de leis e posturas Municipais referente à execução de obras 
públicas e particulares, orientar e exercer a fiscalização geral na área territorial do Município, dos produtos 
comestíveis, higiene de estabelecimentos e saneamento.                                                                                  
b) Descrição analítica: Acompanhar o andamento das construções, a fim de constatar a sua conformidade 
com as plantas devidamente aprovadas; embargar as obras iniciadas sem a aprovação ou em 
desconformidade com as plantas aprovadas;   verificar denúncias e fazer notificações sobre construções  
clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis; comunicar a   autoridade competente as irregularidades 
encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem necessárias em cada caso; fiscalizar 
a abertura de ruas ou loteamentos,  com  referência ao cumprimento das respectivas leis; prestar 
informações em requerimentos sobre construções de prédios  novos;  intimar e lavrar autos de infrações e 
denunciar os contraventores na forma da lei;   aplicar, no que couber, a legislação pertinente; prestar 
mensalmente ou quando solicitado, relatórios de atividades;  estudar o sistema tributário municipal; orientar 
o serviço de cadastro e realizar perícias; exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, 
industriais e comércio ambulante;  prolatar pareceres e informações sobre lançamentos e processos   fiscais; 
lavrar autos de infração, assinar intimações e embargos;  organizar o cadastro fiscal; orientar o levantamento 
estatístico específico da área tributária; estudar a legislação básica, aplicar as normas de metrologia e 
orientar a fiscalização de  pesos e medidas; integrar grupos operacionais; executar a fiscalização de todos os 
produtos comestíveis comercializados no Município; exercer a fiscalização direta nos abates de gado bovino, 
caprino, ovino e suíno, bem como de aves; condenar os animais abatidos quando imperfeitos para 
alimentação humana; determinar e assistir a sua incineração; fiscalizar o comércio de carnes sob o enfoque 
da sanitariedade; intimar e lavrar autos de infrações e denunciar os contraventores na forma da Lei; 
apreender mercadorias impróprias para o consumo; aplicar, no que couber, a legislação pertinente; prestar 
mensalmente, ou quando solicitado, relatórios de atividades; executar outras tarefas correlatas. 
 
Leia-se: 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: Exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais, 
comércio ambulante, prestação de serviço, de construção civil, etc.; encaminhar informações sobre processos 
fiscais, lavrar autos de infração; assinar intimação e embargos; auxiliar na organização do Cadastro Fiscal; 
fiscalizar todas as atividades sujeitas ao Alvará de licença para localização, inclusive sobre sua renovação; 
conhecer a legislação básica; zelar pela aplicação da legislação tributária, autuar e acompanhar processos 
administrativos; lavrar termos específicos para executar suas atribuições; instruir autorizações e licenças; 
executar atividades para cumprir convênios de outros órgãos; dirigir veículos da municipalidade para 
cumprimento de suas atribuições especificas, mediante autorização da autoridade administrativa; integrar 
grupos operacionais e realizar outras tarefas correlatas e afins. 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: Atuar na prevenção e preservação ambiental; inspecionar estabelecimentos e 
atividades que potencialmente possam interferir no meio ambiente; inspecionar estabelecimentos 
educacionais, notificando instalações e condições ambientais que interfiram no meio escolar; investigar 
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questões de agressão ao meio ambiente; sugerir medidas para melhorar as condições ambientais; comunicar 
a quem de direito nos casos de infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções ás 
autoridades competentes; lavrar autos de infração por descumprimento da legislação ambiental; participar 
de atividades educacionais junto à comunidade, relativas ao meio ambiente quando indicado; participar na 
organização de comunidade e realizar tarefas de controle de meio ambiente; fiscalizar os defeitos de 
estabelecimentos ou outras atividades que possam causar impacto ambiental a médio ou longo prazo, não 
se restringindo aos efeitos imediatos; colaborar com entidades do meio ambiente; participar do controle da 
poluição, drenagens, higiene e conforto ambiental; executar atividades de fiscalização de fontes poluidoras 
da água, ar e do solo; participar de atividades de preservação e ampliação de espécies vegetais e de áreas 
verdes, bem como atividades referentes à conservação qualitativa e quantitativa de espécies animais típicas 
da região; elaborar pareceres na respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na 
respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos em matéria relacionada ao exercício de suas 
atribuições; proceder e acompanhar processos administrativos; efetuar verificações e autuações relativas ao 
cumprimento de convênios com outros órgãos; zelar pela aplicação da legislação ambiental; dirigir veículos 
da municipalidade para cumprimento de suas atribuições especificas, mediante autorização da autoridade 
administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. 
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: Inspeção nos estabelecimentos de comércios e indústrias de alimentos, nos de 
interesse à saúde, em ambulatórios veterinários e nos comércio de animais; executar ações preconizadas no 
Plano Diretor da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); executar a fiscalização de todos os 
produtos de consumo humano industrializados e comercializados no Município; exercer a fiscalização direta 
nos abates de gado bovino, caprino, ovino e suíno, bem como de aves; condenar os animais abatidos quando 
imperfeitos para alimentação humana; determinar e assistir a sua incineração; fiscalizar o comércio de carnes 
sob o enfoque da sanitariedade; intimar e lavrar autos de infrações e denunciar os contraventores na forma 
da Lei; apreender mercadorias impróprias para o consumo; aplicar, no que couber, a legislação pertinente; 
prestar mensalmente ou quando solicitado, relatórios de atividades; realizar outras tarefas correlatas e afins. 
 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE POSTURAS: Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação 
urbanística concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhado, 
portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de “habite-se”; verificar o licenciamento de obras 
de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou 
que estejam em desacordo com o autorizado; acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas 
inspeções e vistorias realizadas na sua circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providencias 
relativas aos violadores da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos 
ou apuração de denúncias e reclamações, emitir relatório periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 
permanentemente informada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e orientar o cumprimento 
das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em matéria relacionada com o exercício de suas 
atribuições; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de 
serviços; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício sem a documentação exigida; elaborar 
informações e pareceres dentro da respectiva área de atuação; dirigir veículos da municipalidade para 
cumprimento de suas atribuições especificas, mediante autorização da autoridade administrativa; realizar 
outras tarefas correlatas e afins. 
 
2ª Alteração (anexo I do edital) 
 
Onde se lê: 

Pedreiro CR (*) 44 h 
Ensino fundamental incompleto e comprovar 
experiência em trabalhos de construção 

R$1.679,05 

Servente CR (*) 40 h Ensino fundamental incompleto R$ 1.045,10 
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Leia-se: 

Pedreiro CR (*) 44 h 
Ensino fundamental incompleto e comprovar 
experiência em trabalhos de construção 

R$1.805,30 

Servente CR (*) 40 h Ensino fundamental incompleto R$ 1.167,03 

 
 
3ª Alteração (conteúdo programático para o cargo de Advogado) 
 
Onde se lê: 
DIREITO ADMINISTRATIVO Conteúdo: 1) Conceito de Direito Administrativo. 2) Fontes do Direito 
Administrativo. 3) Interpretação do Direito Administrativo. 4) Sistemas Administrativos. 5) Administração 
Pública. 6) Poderes Administrativos. 7) Atos Administrativos. 8) Contratos Administrativos e Licitação. 9) 
Serviços Públicos. 10) Servidores Públicos. 11) Improbidade Administrativa. 12) Bens públicos. 13) 
Responsabilidade Civil da Administração. 14) Controle da Administração. 15) Legislação (as leis que constam 
na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).  
Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas 
Constitucionais - artigos referentes ao conteúdo programático. - BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967 e alterações. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma Administrativa e dá outras providências. - BRASIL. Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941 e alterações. Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. - BRASIL. Lei nº 4.132, de 10 de 
setembro de 1962 e alterações. Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação. - BRASIL. Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965 e alterações. Regula o Direito de Representação 
e o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. BRASIL. Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e alterações. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. BRASIL. Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 e 
alterações. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras 
providências. - BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995 e alterações. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e dá 
outras providências. - BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras providências. BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações. 
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública. - BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações e dá outras 
providências. - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município. - ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Metodo. - DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. Atlas. - 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. - 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. - MELLO, CAB. Curso de 
Direito Administrativo. Malheiros Editores. - Lei 2772/2007 (Plano Diretor) - Lei 8429/1992 (improbidade 
administrativa)  
 
Leia-se: 
DIREITO ADMINISTRATIVO Conteúdo: 1) Conceito de Direito Administrativo. 2) Fontes do Direito 
Administrativo. 3) Interpretação do Direito Administrativo. 4) Sistemas Administrativos. 5) Administração 
Pública. 6) Poderes Administrativos. 7) Atos Administrativos. 8) Contratos Administrativos e Licitação. 9) 
Serviços Públicos. 10) Servidores Públicos. 11) Improbidade Administrativa. 12) Bens públicos. 13) 
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Responsabilidade Civil da Administração. 14) Controle da Administração. 15) Legislação (as leis que constam 
na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).  
Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas 
Constitucionais - artigos referentes ao conteúdo programático. - BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967 e alterações. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma Administrativa e dá outras providências. - BRASIL. Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941 e alterações. Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. - BRASIL. Lei nº 4.132, de 10 de 
setembro de 1962 e alterações. Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação. - BRASIL. Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965 e alterações. Regula o Direito de Representação 
e o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. BRASIL. Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e alterações. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. BRASIL. Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 e 
alterações. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras 
providências. - BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995 e alterações. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e dá 
outras providências. - BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras providências. BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações. 
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública. - BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações e dá outras 
providências. - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município. - ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Metodo. - DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. Atlas. - 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. - 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. - MELLO, CAB. Curso de 
Direito Administrativo. Malheiros Editores. Lei 8429/1992 (improbidade administrativa)  
 
4ª Alteração ( atribuições dos cargos) 
 
Acrescentar “e obstetra” a nomenclatura do cargo de Médico Ginecologista presente nas atribuições dos 
cargos. 
 
 
 
 
 

Muliterno, 02 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 

MAURILIO PITTON  
Prefeito Municipal 
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