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O Prefeito Municipal de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, resolve alterar o Anexo III do Edital nº 04/2019, conforme se segue: 

 
O Núcleo Comum de Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre 
Rio das Ostras para os cargos de Ensino Superior, Ensino Médio/ Técnico e 
Ensino Fundamental Completo passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Aspectos da administração municipal de Rio das Ostras, conforme sua Lei 
Orgânica: Competências, autonomia e poderes do Município. Câmara Municipal: 
posse, funções, competências privativas, funcionamento. Mesa Diretora: membros, 
eleição, atribuições e composição. Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, 
sessões da Câmara e Comissões. Vereadores. Número de vereadores na Câmara 
Municipal de Rio das Ostras. Processo Legislativo. Prefeito Municipal: Competências 
privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Transição 
administrativa.  Colaboração popular. Servidor Público. Atos municipais: publicidade, 
atos de competência do Prefeito e seus conteúdos específicos. Contas municipais, 
controle interno integrado.  Tributos municipais e administração tributária. 
Administração de bens patrimoniais e de obras e serviços públicos. Orçamento, suas 
leis e características, vedações, emendas e execução orçamentária. Planejamento 
municipal: princípios, instrumentos e cooperação das associações municipais. 
Políticas municipais: saúde, educação, cultura, assistência social turismo, políticas 
econômica, urbanística ambiental, agrícola e pesqueira. Conselhos municipais. 
Distritos: requisitos para criação; Conselho Distrital e Administrador Distrital. 
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras*: 1. Origem e dados históricos da 
região em que o Município se situa. Ocupação inicial e povoamento. Primeiras 
construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa de Rio das 
Ostras, e desenvolvimento da região em que se insere. Habitantes, economia e 
aspectos afins nas diferentes fases e possíveis legados. Emancipação e 
desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes. 2. Situação atual: 
Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização (região e 
microrregião), área, limites municipais, distritos, características urbanas, atividades 
econômicas predominantes. Diversidade e manifestações culturais e artísticas. 
Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações 
turísticas, culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. 
Posição do Município na divisão regional turística do Estado. 3. Aspectos e 
indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. Estrutura 
organizacional básica da Prefeitura Municipal: órgãos de administração direta e 
indireta.   * Dados e informações com base no documento “Conhecimentos 
gerais sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM. 
 
 
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação. 
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Prefeito Municipal 
 

Rio das Ostras, 03 de janeiro de 2020. 
 


