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ADITIVO Nº 005/2015 AO EDITAL Nº. 001/2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.  

O Prefeito Municipal de Barbalha (CE), JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, 
acatando a recomendação do Ministério Público Estadual, e em consonância com o Edital 
001/2015, RETIFICA (altera) o Anexo II do Edital referente aos Conteúdos Programáticos do 
Cargo de Procurador. 
 
ONDE SE LÊ:  
 

CARGO: PROCURADOR 
I - Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Objetivos da República Federativa do Brasil. Princípios 
constitucionais relativos às relações internacionais.  
II - Direitos fundamentais: Direitos Individuais e Coletivos: natureza, titularidade, regime jurídico, aplicabilidade, 
cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos sociais: natureza, titularidade, regime jurídico, aplicabilidade, 
cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos de nacionalidade: natureza, titularidade, regime jurídico, 
aplicabilidade, cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos políticos: natureza, titularidade, regime jurídico, 
aplicabilidade, cláusula pétrea, emenda à constituição.  
III - Direito Tributário. 
IV - Direito do trabalho.  
V – Direito processual do trabalho.  
VI - Direito ambiental.  
VII - Poderes da União: instrumentos de freios e contrapesos.  
VIII - Controle de Constitucionalidade: controle abstrato, controle concreto, controle via direta, controle via de 
exceção, controle principal, controle incidental.  
IX - Ministério Público: disposições constitucionais.  
X - Conselho Nacional do Ministério Público: disposições constitucionais.  
XI - Direito Administrativo: Princípios e disposições constitucionais da Administração Pública. Ato administrativo: 
elementos, atributos, revisão, anulação, revogação, controle político/legislativo, controle administrativo, controle 
jurisdicional. Organização administrativa: Administração Direta, Administração Indireta.  
XII - Servidores Públicos: disposições constitucionais.  
XIII - Licitações e Contratos.  
XIV - Direito Civil: Pessoas físicas e jurídicas: disposições gerais do Código Civil. Bens jurídicos: classificação legal do 
Código Civil. Fato jurídico: negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito, ato ilícito. Prescrição e decadência. 
Processo Civil: Da jurisdição. Da ação. Da capacidade processual. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de 
terceiros. Da competência interna: em razão do valor, em razão da matéria, funcional, territorial, modificação da 
competência. Da formação, suspensão e extinção do processo.  
XV - Supremo Tribunal Federal: competências constitucionais originárias e recursais e cíveis.  
XVI - Superior Tribunal de Justiça: competências constitucionais originárias e recursais cíveis.  
XVII - Direito Penal: Da Aplicação da Lei Penal: anterioridade da lei, lei penal no tempo, lei excepcional ou 
temporária, tempo do crime, territorialidade, lugar do crime, extraterritorialidade. Do Crime: relação de causalidade, 
superveniência de causa independente, relevância da omissão, crime consumado, tentativa, pena de tentativa, 
desistência voluntária e arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime doloso, crime culposo, erro sobre 
elementos do tipo, descriminantes putativas, erro sobre a ilicitude do fato, coação irresistível e obediência 
hierárquica, exclusão de ilicitude. Crimes contra a Administração Pública. 
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LEIA-SE:  
 

CARGO: PROCURADOR 
I - Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Objetivos da República Federativa do Brasil. Princípios 
constitucionais relativos às relações internacionais.  
II - Direitos fundamentais: Direitos Individuais e Coletivos: natureza, titularidade, regime jurídico, aplicabilidade, 
cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos sociais: natureza, titularidade, regime jurídico, aplicabilidade, 
cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos de nacionalidade: natureza, titularidade, regime jurídico, 
aplicabilidade, cláusula pétrea, emenda à constituição. Direitos políticos: natureza, titularidade, regime jurídico, 
aplicabilidade, cláusula pétrea, emenda à constituição.  
III - Direito Tributário: Conceito de tributo. Espécies de tributos. Natureza jurídica específica dos tributos. Sistema 
constitucional tributário. Princípios constitucionais tributários. Competência tributária. Imunidades. Fontes do direito 
tributário. Legislação tributária: vigência, aplicação, integração e interpretação. Obrigação tributária: Classificação. 
Fato gerador: Hipótese de incidência e seus aspectos e fato imponível. Capacidade tributária ativa e passiva. Sujeição 
passiva tributária: contribuinte; responsável tributário. Responsabilidade tributária: dos sucessores, de terceiros e 
pessoal. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea Crédito tributário. Lançamento e suas modalidades. 
Revisão do lançamento. Suspensão, extinção e exclusão. Garantias e privilégios. Preferências e cobrança em falência. 
Responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Alienação de bens em fraude à 
Fazenda Pública. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. Processo administrativo tributário. 
Processo judicial tributário: execução fiscal; ação anulatória de débito fiscal; ação de repetição de indébito; ação de 
consignação em pagamento; ação declaratória; medida cautelar fiscal; mandado de segurança. Lei nº 11.101/2005 
(recuperação judicial/falências). Tributos de competência municipal: fato gerador, base de cálculo e sujeitos 
passivos. IPTU. ISS. ITBI. Taxas municipais. Contribuições municipais. Repartição constitucional de receitas tributárias.   
IV - Direito do trabalho E Direito processual do trabalho: Natureza Jurídica do Direito do Trabalho, Fontes do Direito 
do Trabalho, Princípios do Direito do Trabalho, Relação de trabalho e relação de emprego, Normas gerais de tutela 
do trabalho, Identificação profissional, Duração do trabalho, Férias, Normas especiais de tutela do trabalho, Proteção 
do trabalho da mulher, Proteção do trabalho do menor, Contrato individual de trabalho, Remuneração e salário, 
Alteração, suspensão e interrupção. Rescisão, Aviso-prévio, Estabilidade, Força maior, Organização sindical. 
Instituição, enquadramento e contribuição, Convenção coletiva de trabalho, Acordo coletivo de trabalho, Comissões 
de conciliação prévia, Competência da Justiça do Trabalho - EC nº 45, de 08/12/2004, Organização da Justiça do 
Trabalho, Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Processo Judiciário do 
Trabalho. Processo em geral, Dissídio individual, Procedimento sumaríssimo. Inquérito para apuração de falta grave. 
Dissídio coletivo. Execução. Recursos, Ação Rescisória. Ação Anulatória. Mandado de Segurança. Ações Cautelares. 
Ação Civil Pública. Ação de Consignação em Pagamento. Ação Monitória. A Fazenda Pública perante a Justiça do 
Trabalho. Súmulas e orientações jurisprudenciais - jurisprudência correlata. 
VI - Direito ambiental: Princípios gerais de direito ambiental. Bens ambientais. Política Nacional do Meio Ambiente: 
Princípios. Objetivos. Instrumentos: padrões de qualidade, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, 
licenciamento ambiental, revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos. Competências. Lei nº 6.938/81. Código Florestal e respectiva regulamentação. Princípios 
Gerais. Áreas de preservação permanente. Reserva Legal. Lei nº 12.651/12 e alterações posteriores. Limitações 
ambientais do direito de propriedade. Proteção dos ecossistemas: Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Concessões 
florestais. 
VII - Poderes da União: instrumentos de freios e contrapesos.  
VIII - Controle de Constitucionalidade: controle abstrato, controle concreto, controle via direta, controle via de 
exceção, controle principal, controle incidental.  
IX - Ministério Público: disposições constitucionais.  
X - Conselho Nacional do Ministério Público: disposições constitucionais.  
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XI - Direito Administrativo: Princípios e disposições constitucionais da Administração Pública. Ato administrativo: 
elementos, atributos, revisão, anulação, revogação, controle político/legislativo, controle administrativo, controle 
jurisdicional. Organização administrativa: Administração Direta, Administração Indireta.  
XII - Servidores Públicos: disposições constitucionais. Ações movidas por servidores públicos e complementação de 
aposentadoria e pensão. 
XIII - Licitações e Contratos. Lei 8.666/93, Noção geral, Legislação e princípios. Modalidades. Concorrência. Tomada 
de preços. Convite. Concurso. Leilão. Pregão. Registro cadastral. Registro de preços. Comissão de licitação. Fases do 
processo licitatório. Instauração ou abertura: o edital. Habilitação. Classificação. Julgamento. Homologação. 
Adjudicação. Dispensa e inexigibilidade. Anulação e revogação da licitação. Controle da licitação. Recursos 
administrativos. 
XIV - Direito Civil: Pessoas físicas e jurídicas: disposições gerais do Código Civil. Bens jurídicos: classificação legal do 
Código Civil. Fato jurídico: negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito, ato ilícito. Prescrição e decadência. 
Processo Civil: Da jurisdição. Da ação. Da capacidade processual. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de 
terceiros. Da competência interna: em razão do valor, em razão da matéria, funcional, territorial, modificação da 
competência. Da formação, suspensão e extinção do processo.  
XV - Supremo Tribunal Federal: competências constitucionais originárias e recursais e cíveis.  
XVI - Superior Tribunal de Justiça: competências constitucionais originárias e recursais cíveis.  
XVII - Direito Penal: Da Aplicação da Lei Penal: anterioridade da lei, lei penal no tempo, lei excepcional ou 
temporária, tempo do crime, territorialidade, lugar do crime, extraterritorialidade. Do Crime: relação de causalidade, 
superveniência de causa independente, relevância da omissão, crime consumado, tentativa, pena de tentativa, 
desistência voluntária e arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime doloso, crime culposo, erro sobre 
elementos do tipo, descriminantes putativas, erro sobre a ilicitude do fato, coação irresistível e obediência 
hierárquica, exclusão de ilicitude. Crimes contra a Administração Pública. 
 
 
 
 

Paço do Prefeito Municipal de Barbalha Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2016. 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ  
Prefeito Municipal 


