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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Regimento da Câmara Municipal de Coronel Freitas: Comissões e Sessões, finalidades, modalidades e
características. Processo Legislativo. Proposições: espécies, regime de tramitação. Iniciativa: conceito e espécies.
Discussão e instrução. Emenda: titularidade do direito de emenda, propositura e espécies. Processos de votação,
destaques. Deliberação e quorum. Sanção: tipos. Veto: conceito, prazos, motivação, efeitos ratificação e rejeição.
Promulgação: efeitos, competência, casos e formas. Publicação: prazos, vigência, vacância. Procedimento
legislativo. Espécies e conceitos. Serviços administrativos da Câmara e publicações. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Comunicações Oficiais: conceito, finalidade e valor documental. Padronização e Redação dos Atos Oficiais de
Santa Catarina. Atos normativos: conceitos básicos, definição, objeto, forma e estrutura. Atos administrativos:
classificação, elementos e conceitos básicos sobre apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular,
declaração, decreto, despacho, edital, exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço,
parecer, portaria, relatório, regimento, regulamento, resolução. Técnica Legislativa: conceitos básicos. Sistemática
da Lei. Requisitos essenciais. Normas gerais para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e demais
atos normativos. Noções de contabilidade e finanças: Aspectos diversos do orçamento; Princípios orçamentários;
Tipos de orçamento; Classificação econômica e funcional da despesa; Sistemas de contas; Noções sobre a receita
pública; Tributos e suas espécies; Regimes de caixa e competência, Atos da execução da receita. Atos da execução
da despesa pública. Fluxo de caixa; Receitas orçamentária e extra orçamentária. Relacionamento bancário.
Processo de compras: fluxo básico do processo de compras, requisição de materiais, cotação, empenho,
recebimento e inspeção de materiais. Licitação. Legislação. Conceito. Princípios. Dispensa e inexigibilidade.
Modalidades. Fases da licitação. Edital. Habilitação. Classificação. Adjudicação. Anulação e Revogação. Recursos
administrativos. Contratos administrativos. Conceito. Características. Cláusulas essenciais. Alteração do contrato.
Extinção do contrato.

LEGISLAÇÃO
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do Estado
(Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do
Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo e Poder Executivo: Competências. Atribuições.
Responsabilidade. Regime remuneratório dos agentes políticos. O servidor público e a constituição: Agentes
públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função
pública. Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços
públicos. Lei Federal que regula o acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade
Administrativa - Lei Federal 8.429/1992. Lei Orgânica do Município de Coronel Freitas. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Coronel Freitas Lei 2.078/2015.
PORTUGUÊS
1. Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais;
estruturas e características do texto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos: denotação e
conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo acréscimo de
prefixos e sufixos; figuras de linguagem. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais em textos; flexões do verbo; uso e colocação dos pronomes; processos de formação de
palavras. 4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase. 5. Sistema
Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.

