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A Prefeitura Municipal de Vassouras - PMV comunica  que o conteúdo programático e as 
sugestões bibliográficas para o cargo de Fiscal de Posturas foi incorretamente impresso no Manual 
do Candidato, sendo o conteúdo oficial aquele constante no site www.concursofec.uff.br, no Posto 
de Atendimento e no local público de costume da Prefeitura Municipal de Vassouras, desde o início 
das inscrições, conforme a seguir: Conteúdo Programático: Autonomia e competência do 
Município; Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização, polícia das 
construções, de costumes, de meio ambiente, de higiene, regulamentação edilícia e licenciamento 
urbanístico em geral; Atos administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, 
discricionariedade, vinculação; autorização e licença;  Etapas do processo de licenciamento: o papel 
do Município; análise de documentação, obras, consulta prévia, análise de uso do solo, aprovação 
de projeto, vistorias, emissão de alvará;  Legislação urbanística de Vassouras: instrumentos de 
política urbana, uso do solo, parcelamento e regulação. Lei Orgânica, Código de Obras, Código de 
Posturas e Lei de Uso e Ocupação do Solo;  Legislação Tributária: taxas de Poder de Polícia e 
licenciamento;  Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, 
sanções, recurso, embargo, interdição, cassação de licença e demolição.Sugestões Bibliográficas: 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.Código de Obras do Município de 
Vassouras.Código de Posturas do Município de Vassouras.Código Tributário do Município de 
Vassouras.COSTA, José Marcelo F.: Licenças Urbanísticas. Belo Horizonte: Editora 
Fórum.Decreto Municipal N0 2573/07, Prefeitura Municipal de Vassouras.DI PIETRO, Maria S. Z.: 
Direito administrativo. 14.ed. São Paulo: Atlas.IBAM, Manual do Prefeito.  12a edição - Rio de 
Janeiro: IBAM.Lei Orgânica do Município de Vassouras.MEIRELLES, Hely L.: Direito Municipal 
Brasileiro. 8.ed. São Paulo: Malheiros editores.  
 
Comunica ainda o que segue: Nas sugestões bibliográficas do cargo de Médico Veterinário, onde se 
lê: ANVISA – Resolução no. 12, de 02 de janeiro de 2000 leia-se: ANVISA – Resolução no. 12, de 
02 de janeiro de 2001 e onde s lê: MAPA – Instrução Normativa no. 20, de 31 de julho de 2001, 
leia-se: MAPA – Instrução Normativa no. 20, de 31 de julho de 2000. 
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