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Publicação Legal: Edital de Abertura

RETIFICAÇÃO 02
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
O Município de ÁGUA DOCE, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Concurso
Público nº 01/2020, publicado em dia 19 de fevereiro de 2020, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital:
1.1

Altera o conteúdo programático do cargo de Analista de Compras, Licitações e
Convênios (Cargo 01), estabelecido no Anexo I do Edital, que passa a ser o seguinte:

Analista de Compras, Licitações e Convênios (Cargo 01)
Direito Constitucional. Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade das normas constitucionais:
normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. Interpretação das normas constitucionais.
Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. Da Administração
Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes. Do Poder Executivo: das
atribuições e responsabilidades do Prefeito. Do Poder Judiciário: disposições gerais. Das funções essenciais à
Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Públicas. Direito
Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Administração Direta e Indireta. Regime jurídico
administrativo. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de
polícia. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Serviços Públicos:
conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação. Licitações e contratos administrativos: Lei nº 8.666/93: conceito, finalidade,
princípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações, modalidades, procedimentos,
anulação e revogação, sanções, pregão presencial e eletrônico, sistema de registro de preços. Lei nº
10.520/2002. R.D.C. – Regime Diferenciado de Contratação. Características do contrato administrativo.
Formalização e fiscalização do contrato. Prestação de serviço. Terceirização. Aspectos orçamentários e
financeiros da execução do contrato. Sanção administrativa. Equilíbrio econômico-financeiro. Garantia
contratual. Alteração do objeto. Prorrogação do prazo de vigência e de execução. Convênios na Administração
Pública. Celebração de convênios. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Lei n. 12.846/2013
(Lei Anticorrupção). Lei nº 8.429, de 02/06/1992 (Lei de Improbidade Administrativa): das disposições gerais;
dos atos de improbidade administrativa. Lei das Parcerias Público-Privadas. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004. Lei de Acesso à Informação Pública. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Noções de
Administração Orçamentária e Financeira. Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários; princípios
orçamentários; classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da receita
públicas; ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário; elaboração da proposta orçamentária;
instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual); mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais); execução orçamentária e
financeira; controle e avaliação da execução orçamentária. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.
Dívida pública. Descentralização de créditos. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e
suas alterações posteriores. Direito Civil. Lei de introdução às normas do direito brasileiro: vigência, aplicação,
interpretação e integração das leis; conflito das leis no tempo, eficácia da lei no espaço. Pessoas naturais:
personalidade, direitos da personalidade, ausência. Pessoas jurídicas. Domicílio. Bens: classes. Ato jurídico: fato
e ato jurídico, classificação. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Prova. Obrigações: características,
espécies, transmissão, adimplemento, inadimplemento e extinção. Contratos: disposições gerais, extinção e
espécie de contratos regulados no Código Civil. Atos unilaterais. Responsabilidade civil. Posse. Direitos reais:
propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador. Direitos reais
de garantia. Direito Empresarial. Concurso de credores. Falência, recuperação judicial e recuperação
extrajudicial. Contratos. Conceito, formação do vínculo e classificações. Conexão de contratos.
Responsabilidade pré-contratual. Contrato preliminar. Contrato plurilateral. Promessa de fato de terceiro.
Função social do contrato. Boa-fé. Cessão de contrato. Evicção. Vícios redibitórios. Estipulação em favor de
terceiros. Contrato com pessoa a declarar. Exceção de contrato não cumprido. Resolução, distrato,
arrependimento e erros. Título de crédito. Controle da Administração Pública: Conceito. Tipos e Formas de
Controle. Controle Interno e Externo. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Controle Parlamentar.
Município de Água Doce/SC: Concurso Público n.º 01/2020

Página 1 de 2

Estado de Santa Catarina

Município de Água Doce
Concurso Público n.º 01/2020
Publicação Legal: Edital de Abertura
Controle pelos Tribunais de Contas. Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. Diversos: Decreto
Municipal n.º 171/2007. Decreto Municipal n.º 031/2013. Manual de Redação da Presidência da República.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Regime Jurídico). Questões relativas às atividades inerentes a
função.

1.2

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
Água Doce/SC, 06 de agosto de 2020.
ANTONIO JOSE BISSANI
Prefeito Municipal de Água Doce
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