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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
Edital Nº 02/2018 

 
O Prefeito do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, Comissão 
Organizadora de Concurso Público, constituído pelo Decreto nº14803/2018, resolve, 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
 

1 - Acrescenta-se no Concurso Público nº 001/2018, aberto pelo Edital nº 01/2018, o cargo de 
FISCAL DE TRIBUTOS, conforme informações a  seguir: 

 

Código 
do cargo 
junto ao 
TCE PR 

Cargo 
Remuneração 

(R$) 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD* 

Carga 
Horária 

Semanal 
Requisitos Básicos 

610 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

2.157,72 01 * 40 Ensino médio completo. 

* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo 
de vagas oferecido, sendo mantido cadastro de reserva. 
 

1.1 - Conteúdo Programático específico do cargo: 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Administração pública: atos administrativos, contratos administrativos, serviços públicos, servidores públicos, 
responsabilidade civil da administração, controle da administração, regime jurídico administrativo, poder de 
polícia – licitações (8666/93 e suas alterações e complementações), improbidade administrativa, Lei de 
Responsabilidade Fiscal - 101/00. Ética Profissional, Contabilidade pública: conceito, campo de aplicação e 
relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, regimes contábeis. Orçamento Público: definição 
e princípios orçamentários. Lei nº 4.320/64. Direito tributário: Sistema Tributário Nacional, disposições gerais, 
competência tributária, impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria. Normas Gerais de direito 
tributário: legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária – Decreto-Lei 
406/68 e suas alterações – art. 8° e seguintes. Lei complementar nº 123/2006. Informática: Sistema Operacional 
Windows 7 (seven), Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2007 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, 

Anti-vírus.Constituição de l988 e suas alterações (arts 70 a 75 e arts. 145 a 169).  Código Tributário do 
Município. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBCASP-NBC T 16). Ética profissional. Toda legislação citada anteriormente e suas respectivas alterações e 
complementações até a publicação deste Edital. 
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1.2 - Atribuição do cargo de FISCAL DE TRIBUTOS: 
- Fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e acessórias, pelos contribuintes dos tributos municipais, 
autuando quando se fizer necessário, inclusive os responsáveis por estes; 
- Informar processos que digam respeito aos tributos municipais; 
- Atender aos contribuintes que, no setor de finanças do Município, solicita informações; 
- Pesquisar dados para levantamentos gerais quando solicitado pelas autoridades; 
- Elaborar relatórios e dados estatísticos sobre suas atividades; 
- Participar de equipes de plantão fiscal; 
- Lavrar notificações, autuações e auto de embargo quando necessário; 
- Executar tarefas correlatas. 

 
2 - Os demais dispositivos do Edital de Abertura de n° 01/2018, permanecem inalterados. 
 
3 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Prefeitura do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 23 de novembro de 2018. 

 
 
 

RAUL CAMILO ISOTTON 
Prefeito Municipal 

 
 
 

DILSO BACHI 
   Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público 


