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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2008

- DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
004 - AUDITOR FISCAL MUNICIPAL
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta.
Confira o seu nome.
2. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. Não
haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em caso de
defeito em sua impressão.
3. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se
apresentar problema de impressão.
4. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte
da prova.
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº
01 à de nº 50).
6. O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da
resposta.
7. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a
seguir:

A █ C D E
8. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura.
9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartãoresposta e sua integridade.
10. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope
que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas,
nos últimos 15 (quinze) minutos.
11. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
12. Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos
Reservados - IDEJURE.
13. O gabarito oficial será divulgado no dia 14 de janeiro de 2008, às 10 (dez) horas, no Mural
da Câmara Municipal de Jaguariaíva. O resultado não será fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1 – Um trabalhador gasta 6 horas para limpar um terreno quadrado de 5 metros de lado.
Quanto tempo gastaria se o terreno tivesse 10 metros de lado?
A)
B)
C)
D)
E)

25
20
21
23
24

horas;
horas;
horas;
horas;
horas.

2 – Em um departamento da Prefeitura trabalham 40 pessoas, das quais 25 são mulheres.
Qual é a razão do número de mulheres para o de funcionários do departamento?
A)
B)
C)
D)
E)

3/7;
5/4;
5/8
3/4;
7/8.

3 - Tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco, e outra de azul, não
necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira:
A é vermelha.
B não é vermelha.
C não é azul.
Então:
A)
B)
C)
D)
E)

A
A
A
A
A

é
é
é
é
é

azul, B é branca, C é vermelha;
azul, B é vermelha, C é branca;
branca, B é azul, C é vermelha;
branca, B é vermelha, C é azul;
vermelha, B é azul, C é branca.

4 – Todo X é Y, e todo Z não é Y, portanto:
A)
B)
C)
D)
E)

Algum X é Z;
Nenhum X é Z;
Algum Y é Z;
Nenhum Y é Z;
Nenhuma das anteriores.
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5 – Quatro amigos, André, Beto, Caio e Denis obtiveram os quatro primeiros lugares em um
concurso de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a classificação
final, cada juiz anunciou duas colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa:
- Juiz 1 – “André foi o primeiro, Beto foi o segundo”;
- Juiz 2 – “André foi o segundo, Denis foi o terceiro”;
- Juiz 3 – “Caio foi o segundo, Denis foi o quarto”;
Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados
foram, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

André, Caio, Denis, Beto;
Beto, André, Caio, Denis;
Beto, André, Denis, Caio;
Caio, Beto, Denis, André;
Nenhuma das anteriores.

6 – Em uma loja há bicicletas e triciclos (3 rodas), num total de 21 veículos e 48 rodas.
Quantas unidades de cada veículo há nessa loja?
A)
B)
C)
D)
E)

6 bicicletas e 6 triciclos;
15 bicicletas e 6 triciclos;
6 bicicletas e 10 triciclos;
15 bicicletas e 15 triciclos;
nenhuma das anteriores.

7 – Uma aplicação de R$ 4.500,00, feita durante 3 meses, a uma taxa de 1,6% ao mês,
quanto renderá de juros?
A)
B)
C)
D)
E)

226;
116;
326;
216;
166.

8 – A carga máxima de um elevador é 7 adultos com 80 Kg cada um. Quantas crianças,
pesando 35Kg cada uma, atingiriam a carga máxima do elevador?
A)
B)
C)
D)
E)

53
90
10
16
22
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9 – Se resolvermos as operações a seguir, teremos como resposta respectivamente:
I)
II)
III)
A)
B)
C)
D)
E)

0,27-1,48=___________
-4+9/4=_____________
-2/5+0,7=___________
I = +1,21; II = 5/4; III = 7/10;
I = -1,21; II = -7/4; III = 3/10;
I = +0,48; II = -5/4; III = -3/10;
I = -0,48; II = +7/4; III = -7/10;
nenhuma das anteriores.

10 – De quanto será o juro produzido por um capital de R$ 39.000,00, aplicando durante 300
dias, à taxa de 15% ao ano:
A)
B)
C)
D)
E)

R$
R$
R$
R$
R$

8.475,00;
4.875,00;
3.225,00;
2.335,00;
7.845,00.

11- Carlos foi comprar uma calça e uma camisa que custavam, respectivamente, R$ 33,00 e
R$ 27,00. Ao pechinchar, Carlos obtém um desconto de 12% na calça e 10% na camisa.
Considerando apenas os números inteiros, quanto Carlos gastou na loja?
A)
B)
C)
D)
E)

45
48
50
52
53

12- Uma moça teve seu colar de pérolas partido. Um terço das pérolas caiu no chão, um
quinto ficou no sofá, um sexto foi achado pela moça e um décimo foi encontrado pelo moço;
seis pérolas ficaram no fio. Quantas pérolas tinha o colar?
A)
B)
C)
D)
E)

25
28
30
35
40

13 - Marque a alternativa em que todas as palavras são grafadas com “X”:
A)
B)
C)
D)
E)

co__ilo, __ulo, __pra__e;
engra__ar, trou__a, bai__ela;
ni__o, fle__a, ar__chote;
ca__umba, en__otar, bro__e;
e__plêndido, en__ergar, e__cesso.
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14 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE:
A)
B)
C)
D)
E)

hélice, óbito;
húmido, hábil;
umildade, exitação;
ombro; álito
humidade, humilde;

15 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de forma INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

aterrissar, cabeleireiro;
malcriado, beneficente;
desinteria, carangueijo;
mortadela, mal-estar;
disenteria, maucriado

16 – A alternativa em que todas as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE é:
A)
B)
C)
D)
E)

hífen, hífens, imã, juri;
pênsil, cútis, bônus, clímax;
cartaz, ananás, aváro, rubríca;
raizes, solúvel, voo, gaúcho;
geléia, furia, gratis, país

17 – Marque a alternativa em que a concordância está CORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Eu mesmo cuidarei disso, disse ela;
Fizeram bastantes testes?;
Alguns alunos estão meios desanimados;
Já é meio dia e meio;
.É proibido a entrada

18 – Conforme a concordância verbal assinale abaixo:
I) sou eu que pago a conta;
II) alguns de vós passareis no vestibular;
III) tu e teus colegas passareis no vestibular.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta;
As alternativas I e II estão corretas;
As alternativas I, II e III estão corretas;
Apenas a alternativa III está correta;
Nenhuma das anteriores.
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19 – Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

Não fugiremos à responsabilidade de nos unirmos as pessoas que já iniciaram a
empresa;
A qualquer hora, encontrá-la-íamos a frente da televisão;
Chegando à Argentina, dirigiu-se a Buenos Aires;
Confiei tudo à uma pessoa especializada;
O menino ficou feliz em voltar a casa paterna.

20 – Se substituirmos a palavra sublinhada pela palavra entre parênteses não alteraremos o
sentido dos enunciados, EXCETO em:
A)
B)
C)
D)
E)

É o que descrevemos nos cultos de procedência banto (proveniência);
Torna-se difícil cindir magia e religião em suas origens (fundir);
A forma de magia evocatória confunde-se com o próprio ritual religioso (invocatória);
Alguns povos fazem distinção entre o sacerdote e o feiticeiro clandestino. (escuso);
Em geral, magia e ritual religioso se fusionam (amalgamam)

21 - Encontram-se entre os fundamentos da República Federativa do Brasil:
A)
B)
C)
D)
E)

Soberania, cidadania e pluralismo político
Soberania, cidadania e cordialidade;
Dignidade da pessoa humana e garantir o desenvolvimento nacional;
Democracia, e forma federativa;
NDA.

22 – São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
A)
B)
C)
D)
E)

Construir uma socidade livre, justa e solidária;
Garantir o desenvolvimento nacional;
Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desiguldades sociais e regionais;
Todas as alternativas anteriores estão corretas;
NDA;

23 - A Constituiçao Federal veda aos Estados, distrito Federal e Municipios:
A)
B)
C)
D)
D)

legislar concorrentemente com a Uniao sobre Direito Tributario;
recusar fé aos documentos públicos;
legislar sobre direito financeiro;
legislar sobre custas dos serviços forenses;
NDA.

24 - É competencia municpal:
A)
B)
C)
D)
E)

legislar sobre direito agrário;
legislar sobre desapropriaçoes;
legislar sobre serviço postal;
suplementar a legislaçao fedral e estadual, no que couber;
NDA.
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25 - Compreende-se por Congresso Nacional:
A)
B)
C)
D)
E)

O Senado Federal
A Camara dos Deputados
A Assembléia Legislativa dos Estados
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
a reuniao de todas as Camaras Municipais de cada estado

26 - A Constituição Federal poderá ser emendada:
A)
Por proposta de um terço, no minimo, dos membros da Camara dos Deputados ou do
Senado Federal;
B)
Por proposta de um quinto, no minimo dos membros do Senado Federal;
C)
Por iniciativa de um terço das assembleias legislativas dos Estados;
D)
por Iniciativa do Procurador Geral da República;
E)
NDA.
27 - Segundo a Constituição Federal, o prazo de validade do concurso público será de:
A)
B)
C)
D)
E)

Até dois anos, improrrogavél;
Até um ano, prorrogável por igual período;
Até tres anos;
Até quatro anos, prorrogável por periodos iguais e sucessivos;
NDA.

28 - Cosntitui-se em garantia ao servidor público civil, Exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Direito a greve, nos termos de lei específica;
Direito à livre assossiaçao sindical;
Direito à licença maternidade;
Direito à licença paternidade;
Direito a acumulação de cargos, mesmo não havendo compatibilidade de horários.

29 - A aposentadoria Compulsória dos servidore abrangidos pelo regime de previdencia de que
trata o art. 40 da Constituiçao Federal, ocorre:
A)
B)
C)
D)
E)

aos
aos
aos
aos
aos

75
80
60
70
70

anos
anos
anos
anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
anos , sempre com proventos integrais

30 - São pricípios que regem a Administraçao Pública:
A)
B)
C)
D)
E)

Legalidade, Impossibilidade, Moralidade e Publicidade;
Publicidade, legalidade e Celeridade;
Moralidade, Eficiencia e Dinamismo;
Legalidade e Anualidade;
NDA
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31 - Conforme o CTM - Art. 10 - A incidência do imposto independe:
A)
B)
C)
D)
E)

Da existência do estabelecimento fixo;
Do cumprimento de quaisquer exigências legais ou administrativas relativas à prestação
de serviços;
Do fornecimento de materiais;
Do resultado econômico do exercício da atividade;
Todas estão corretas

32 - Conforme o CTM - Art. 12 - A BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS Imposto Sobre Serviços ficam enquadrados no regime de tributação:
A)
B)
C)
D)
E)

Os contribuintes do

Fixa ou variável;
Fixa;
Variável;
Mesmo das empresas;
Todas estão corretas.

33 - Conforme o CTM - Art. 22. O lançamento do imposto deve ser feito:
A)
B)
C)
D)
E)

De ofício, por iniciativa da administração, quando sujeito ao imposto fixo;
Por homologação, quando por autolançamento do contribuinte, mediante tributação
sobre o movimento econômico;
Por declaração, mediante informações prestadas pelo contribuinte ou terceiro;
Por arbitramento da receita tributável, nos casos previstos nesta Lei e por estimativa, a
critério da Administração.
Todas estão corretas

34 - Conforme o CTM -Art. 32 – Quanto ao LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO - Sem
prejuízo das penalidades cabíveis e sem detrimento do disposto no Capítulo IV, Seção II Constituição do Crédito Tributário - Lançamento, desta Lei, é correto afirmar que a receita
tributável será arbitrada quando:
A)
B)
C)
D)

E)

O contribuinte estiver cadastrado como prestador de serviço;
Não houver fundado suspeitas que os documentos fiscais não refletem o preço real
dos serviços declarados, ou o declarado for notoriamente inferior ao valor corrente
no mercado;
O contribuinte não criar dificuldades para a Fazenda Municipal apurar sua receita
bruta.
Caberá ainda o arbitramento, sempre que forem omissos ou não mereçam fé à
escrituração fiscal ou contábil; as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial;
Todas estão corretas
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35 - Conforme o CTM – Quanto as PENALIDADES - Art. 65. O contribuinte que deixar de
cumprir as obrigações tributárias estabelecidas nesta Lei, fica sujeito às penalidades seguintes
(exceto os casos previstos no art. 54, § 2º.), na falta de pagamento:
A)
B)
C)

D)
E)

Até trinta dias do vencimento, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao
dia, até o limite de 10% (dez por cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês;
Do trigésimo dia em diante, multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por
cento) ao mês;
Quando o recolhimento decorrer de ação fiscal, a multa será de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do imposto devido, com seus acréscimos legais calculados a razão de 1%
(um por cento) ao mês mais atualização monetária calculada com base na variação da
URM (Unidade de Referencia do Município), a partir da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária;
A, B e C estão Corretas;
A e C apenas estão corretas.

36 - Conforme o CTM – Quanto as INFRAÇÕES E PENALIDADES - Art. 92. É correto afirmar que
são infrações sujeitas a penalidades:
A)

B)
C)
D)

E)

Deixar de promover a inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário ou suas alterações no
prazo previsto em lei, multa de 05 (cinco) Unidade de Referencia Municipal por período
de 30 (trinta) dias de atraso ou fração, sem prejuízo das demais penalidades previstas
no Código de Obras e demais posturas e leis municipais;
Efetuar reforma no imóvel, com ou sem acréscimo de área, sem a prévia autorização,
multa de 02 (duas) Unidade de Referencia Municipal;
Realizar obra no imóvel sem projeto devidamente aprovado, multa de um terço da
Unidade de Referencia do Município, por metro quadrado de construção, sem prejuízo
das penalidades cabíveis previstas no Código de Obras e demais posturas municipais;
Utilizar o imóvel antes da vistoria e da expedição do habite-se, multa de 05 (cinco)
Unidade de Referencia Municipal e não inscrever unidades residenciais autônomas no
Cadastro Imobiliário Municipal, no prazo previsto no parágrafo II, do art. 78, desta Lei,
multa de 10 (dez) Unidade de Referencia Municipal, sem prejuízo das demais
penalidades previstas no Código de Obras e demais posturas e leis municipais;
Todas estão corretas

37 - Conforme o CTM – Quanto as NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES - Art. 231. Somente
a lei pode estabelecer:
A)
B)
C)
D)
E)

A instituição de tributo ou sua extinção;
A majoração de tributo ou sua redução;
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo e
a fixação de alíquota de tributo sem observar sua base de cálculo;
Somente a e b estão corretas
Todas estão corretas
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38 - Conforme o CTM – Quanto as NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES - Art. 233. Aplicamse, subsidiariamente e no que couber:
A)
B)
C)
F)
G)

As normas constitucionais vigentes;
As normas gerais fixadas no Código Tributário Nacional e a legislação federal posterior;
As leis municipais que não forem expressamente derrogadas ou revogadas por este
Código.
Somente a e b estão corretas
Todas estão corretas

39 - Conforme o CTM – Quanto a CAPACIDADE TRIBUTÁRIA - Art. 245. A capacidade tributária
passiva independe:
A)
B)
C)
D)
E)

Da capacidade civil da pessoa natural;
De estar a pessoa jurídica regularmente constituída ou não, desde que configure uma
unidade econômica ou profissional;
De se encontrar a pessoa natural sujeita a medidas que importem em privação ou
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da
administração direta de seus bens ou negócios;
Somente a e b estão corretas;
Todas estão corretas

40 - Conforme o CTM – Quanto a RESTITUIÇÃO - Art. 286. O sujeito passivo tem direito
independentemente de prévio protesto à restituição, total ou parcial do tributo, nos seguintes
casos:
A)
B)
C)
D)
E)

Por recolhimento de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
Decorrente de erro de identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável no cálculo do montante do débito, ou da elaboração, ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. somente a e b
estão corretas;
Todas estão corretas;
NDA.

41 - Conforme o CTM – Quanto ao Art. 297. Extingue o crédito tributário a decisão
administrativa ou judicial que expressamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Declare a irregularidade de sua constituição;
Reconheça a inexistência da obrigação que lhe deu origem;
Exonere o sujeito passivo do cumprimento da obrigação;
Declare a incompetência ou incapacidade do sujeito ativo para exigir o cumprimento da
obrigação;
Todas estão corretas.
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42 - Conforme o CTM – Quanto ao Art. 314. É incorreto afirmar que o Termo de Inscrição da
Dívida Ativa deve conter:
A)
B)
C)
D)
E)

O nome do devedor e, sendo o caso, dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou residência de um ou de outros;
A origem e sua natureza e o fundamento legal, contratual, ou ato que deu origem ao
crédito;
O valor originário do crédito, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora, multa, correção monetária e demais encargos previstos em lei, contrato ou ato;
A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa e a data de nascimento do
responsável pela divida;
O número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o
valor da dívida.

43 - Conforme o CTM – Quanto ao Art. 323. É incorreto afirmar que sempre será exigida a
Certidão Negativa para:
A)
B)
C)
D)
E)

Aprovação de projetos de loteamentos e quaisquer tipos de edificações;
Concessão de serviços públicos;
Licitações em geral;
Inscrição de pessoas físicas ou jurídicas, e no caso destas, exceto dos seus sócios;
Contratar com o Município.

44 - Quanto as TAXAS, e correto afirmar que:
A)
Não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam aos
impostos;
B)
Poderão, em determinados casos específicos em lei, ter base de cálculo idêntica à dos
impostos;
C)
Sempre terão o mesmo fato gerador dos impostos;
D)
sua cobrança independe da utilização de um serviço público;
E)
NDA.

45 - Quanto ao Crédito Tributário, e correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

As circunstancias que modificam o crédito tributário afetam a obrigação tributária que
lhe deu origem;
Decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta;
Decorre da obrigação acessória;
Decorre da obrigação principal, mas sua natureza é assessoria;
NDA.
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46 - É competência do município de Vitorino, exceto:
A)
B)
C)

D)
E)

Legislar sobre assuntos de interesse local;
Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber;
Instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em Lei;
Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de
educação pré-escolar e ensino fundamental;
NDA.

47 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no
regimento interno. Exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Representar a Câmara Municipal
Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos
em Lei.
Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua
leitura.
Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei.
Interpretar e fazer cumprir o regimento interno.

48 - A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo,
em órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a
atitude da Administração Pública:
A)
B)
C)

D)
E)

Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de
não existir órgão oficial e imprensa local.
A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e
atos Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei.
A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e
fazer a distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da
cidade receba tal impressão.
A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da
Prefeitura e Câmara Municipal.
A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que
tenha circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis.

49 - Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições.
Exceto:
A)
B)
C)
D)

E)

Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.
Elaborar seu regimento interno
Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15
(quinze) dias e do País a qualquer tempo.
Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei
federal, desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o
interesse local..
Autorizar referendo e convocar plebiscito.
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50 - O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis.
Qual dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal.
A)
B)
C)
D)
E)

Emendas a Lei Orgânica Municipal;
Leis Ordinárias;
Leis Delegadas;
Leis complementares;
NDA.
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