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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

01
De acordo com a LOMS (DA COMPETÊNCIA),
assinale a alternativa CORRETA.
Compete ao Município, em comum com a União,
o Estado e o Distrito Federal, observadas as
normas de cooperação fixadas em lei
complementar:
I - impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros
bens e edificações de valor histórico, artístico e
cultural.
II - registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos hídricos e minerais em seus
territórios.
III - dispor sobre o serviço funerário e de
cemitério, sua administração e fiscalização,
cabendo-lhe, também, conforme vier a dispor lei
específica, promover, a suas expensas, todas as
condições necessárias ao sepultamento de
corpos, dos quais os parentes ou responsáveis
sejam pessoas evidentemente necessitadas.
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III
02
De acordo com a LOMS (DO PODER
LEGISLATIVO), correlacione os itens abaixo.
(1) Compete à Câmara privativamente.
(2) Compete à Câmara com a sanção do Prefeito.
(1) Representar perante os Poderes Públicos do
Estado ou da União.
(2) Aprovar e deliberar o orçamento e abertura
de créditos adicionais.

(1) Decretar estado de calamidade pública, por
um prazo de trinta dias, se assim o requerer 2/3
(dois terços) de seus membros.
(1) Fixar os subsídios dos Vereadores, do
Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários
Municipais e do Procurador-Geral, pela forma e
nos limites previstos na Constituição da
República Federativa do Brasil.
a) 2 - 2 - 1 - 1 - 1
b) 1 - 1 - 1 - 2 - 2
c) 1 - 2 - 2 - 1 - 1
d) 1 - 1 - 1 - 1 - 1
e) 2 - 2 - 2 - 2 - 2
03
De acordo com a LOMS (DO PODER
LEGISLATIVO), assinale a alternativa CORRETA.
a) A Câmara elegerá, a 01 de janeiro do primeiro
ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída
de 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente,
03 (três) Secretários, 01 (um) Corregedor, 01
(um) Ouvidor e 01 (um) Ouvidor Substituto para
o mandato de dois anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente.
b) A Câmara elegerá, a 02 de janeiro do primeiro
ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída
de 01 (um) Presidente, 02 (dois) VicePresidentes, 03 (três) Secretários, 02 (dois)
Corregedores, 01 (um) Ouvidor e 01 (um)
Ouvidor Substituto para o mandato de dois anos,
permitida recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subsequente.
c) A Câmara elegerá, a 02 de janeiro do primeiro
ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída
de 01 (um) Presidente, 03 (três) VicePresidentes, 04 (quatro) Secretários, 01 (um)
Corregedor, 01 (um) Ouvidor e 01 (um) Ouvidor
Substituto para o mandato de dois anos, vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.

(2) Alienar os bens imóveis e conceder o direito
real de uso.
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d) A Câmara elegerá, a 03 de janeiro do primeiro
ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída
de 01 (um) Presidente, 02 (dois) VicePresidentes, 04 (quatro) Secretários, 02 (dois)
Corregedores, 01 (um) Ouvidor e 01 (um)
Ouvidor Substituto para o mandato de dois anos,
permitida a recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subsequente.
e) A Câmara elegerá, a 03 de janeiro do primeiro
ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída
de 01 (um) Presidente, 01 (um) VicePresidentes, 05 (cinco) Secretários, 01 (um)
Corregedor, 01(um) Ouvidor e 01 (um) Ouvidor
Substituto para o mandato de dois anos, vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.

d) II e III
e) I, II e III
05
De acordo com a LOMS (EDUCAÇÃO), complete
a frase abaixo.
As verbas públicas destinadas à educação
municipal nunca serão inferiores a __________
da receita de impostos, compreendidas neste
percentual
as
verbas
provenientes
de
transferências. Esses recursos devem voltar-se
para garantir a plena satisfação da demanda de
vagas e o desenvolvimento do ensino.
a) 10%
b) 15%

04

c) 20%

De acordo com a LOMS (DA FISCALIZAÇÃO
CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E
PATRIMONIAL), assinale a alternativa CORRETA.

d) 25%

I - A fiscalização contábil, orçamentária,
financeira e patrimonial do Município e das
entidades da administração indireta, quanto à
legalidade,
legitimidade,
economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelos órgãos do Poder Executivo
responsáveis, mediante controle externo, pelo
sistema de controle interno de cada Poder.

ESTATUTO SERV PÚB CIVIS DE SALVADOR (ESPCS)

II - O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos
Municípios, através de Parecer Prévio sobre as
contas que o Prefeito e a Mesa da Câmara
deverão prestar anualmente, e de inspeções e
auditorias em órgãos e entidades públicas.
III - A Comissão Permanente de Fiscalização,
diante de indícios de despesas não autorizadas,
ainda que sob forma de investimentos não
programados ou de subsídios não aprovados, ou
tomando conhecimento de irregularidade ou
ilegalidade, poderá solicitar da autoridade
responsável que, no prazo de cinco dias, preste
os esclarecimentos necessários.

e) 30%

06
De
acordo
com
ESPCS
PRELIMINARES),
assinale
CORRETA.

(DISPOSIÇÕES
a
alternativa

I - O regime jurídico único dos servidores
públicos da administração direta, das autarquias
e das fundações públicas do Município do
Salvador, de ambos os seus Poderes, instituído
por esta Lei Complementar, tem natureza de
direito público e privado.
II - Para os efeitos desta Lei, servidor público é a
pessoa legalmente investida em cargo público.
III - É permitido atribuir ao servidor público
outras atribuições além das inerentes ao cargo
de que seja titular, especialmente para o
exercício de cargo em comissão ou grupos de
trabalho.
a) I

a) I

b) II

b) I e II

c) I e II

c) I e III
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d) I e III
e) I, II e III
07
De acordo com ESPCS (VACÂNCIA), assinale a
alternativa ERRADA.
A vacância do cargo público decorrerá de:

d) auxílio alimentação é um benefício concedido,
mensalmente, por dia trabalhado, ao servidor
municipal ocupante de cargo efetivo e de cargo
em
comissão
da
Administração
Direta,
Autárquica e Fundacional em regime de 08 (oito)
horas diárias, mediante opção individual, com a
finalidade de auxiliar seus gastos com
alimentação.
e) O servidor que acumule cargo ou emprego na
forma da Constituição Federal fará jus à
percepção de dois auxílios alimentação.

a) Recondução
b) Reintegração

09

c) Readaptação

De acordo com ESPCS (ESTABILIDADE
ECONÔMICA), complete a frase abaixo:

d) Ascensão
e) Demissão

08
De
acordo
com
ESPCS
(VANTAGENS
PECUNIÁRIAS), assinale a alternativa ERRADA.
a) A concessão do auxílio-educação aos
servidores e seus dependentes ocorrerá
exclusivamente para aqueles que estiverem
cursando até o terceiro ano do Ensino Médio, em
estabelecimento da rede privada de ensino.
b) O valor e as condições de concessão do
auxílio-educação serão fixadas em regulamento
não podendo o seu custo final ultrapassar a 0,8
(oito décimos por cento) da folha de pagamento
do pessoal da Administração Direta, de cada
Antarquia ou de cada Fundação Pública.
c) O auxílio transporte não será incorporado ao
vencimento, remuneração, provento ou pensão
do servidor para nenhum efeito, não será
configurado como rendimento tributável e não
terá incidência de contribuição para o Plano de
Seguridade Social, assim como não será
caracterizado como salário utilidade ou prestação
salarial in natura.

O servidor público municipal, efetivo, após
completar _______ anos, consecutivos ou
intermitentes, de exercício de cargo em comissão
ou de função de confiança, terá direito a
perceber, quando exonerado ou dispensado, a
título
de
estabilidade
econômica,
valor
correspondente a _______ do vencimento do
cargo em comissão ou _______ da gratificação
pelo exercício da função de confiança, em
qualquer caso, de maior hierarquia, que tenha
exercido,
ininterruptamente,
no
período
estabelecido por no mínimo, _______ anos.
a) 03 (três) / 25% / 50% / 01 (um)
b) 05 (cinco) / 50% / 100% / 01 (um)
c) 10 (dez) / 50% / 100% / 02 (dois)
d) 15 (quinze) / 100% / 200% / 02 (dois)
e) 20 (vinte) / 100% / 200% / 03 (três)
10
De acordo com ESPCS (FÉRIAS), assinale a
alternativa ERRADA.
a) O servidor público fará jus, anualmente, ao
gozo de 30 (trinta) dias de férias.
b) É permitido levar à conta de férias as faltas
não justificadas ao serviço.
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c) Nenhuma unidade administrativa poderá ter
mais de 1/3 (um terço) de servidores em gozo
de férias, salvo nas hipóteses de férias coletivas,
observando-se, sempre, o interesse do serviço.
d) Em nenhuma hipótese o servidor poderá
permanecer em serviço, sem gozo de férias, por
período superior a 23 (vinte e três) meses.
e) As férias somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública, comoção
interna ou surto epidêmico, garantindo-se o
reinicio imediato do seu gozo, tão logo cesse o
motivo determinante da interrupção.

11
De acordo com ESPCS (DAS LICENÇAS), marque
(V) para verdadeiro e (F) para falso.
(..) As licenças para desempenho de mandato
classista e para tratar de interesses particulares,
também se aplicam ao ocupante de cargo em
comissão ou de função de confiança.
(..) O servidor não integrante do quadro de
pessoal de órgão ou entidade do Município, que
esteja no exercício de cargo em comissão, não
terá direito ao gozo de licença para concorrer a
cargo eletivo.
(..) As licenças por motivo de doença em pessoa
da família, será concedida por período de
duração máxima de até 90 (noventa) dias,
prorrogáveis tantas vezes quantas necessárias.

12
De acordo com ESPCS (PENALIDADES), marque
(V) para verdadeiro e (F) para falso.
(..) Configura abandono de cargo a ausência
intencional do servidor ao serviço, por mais de
30 (trinta) dias consecutivos.
(..) Entende-se por inassiduidade habitual a falta
ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta)
dias, interpoladamente, durante o período de 12
(doze) meses.
(..) Será cassada a disponibilidade ou
aposentadoria do servidor que houver praticado,
na atividade, falta punível com a demissão, ou
que no prazo legal não entre em exercício do
cargo em que tenha revertido ou sido
aproveitado, uma vez provada, em processo
disciplinar, a inexistência de motivo justo.
(..) A demissão incompatibiliza o ex-servidor para
nova investidura em cargo público, dependendo
das circunstâncias atenuantes ou agravantes,
pelo período de: 5 (cinco) a 10 (dez) anos,
quando for qualificada e 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, quando for simples.
a) F - V - F - V
b) V - F - V - F
c) V - F - V - V
d) F - F - V - F
e) V - V - V - V

a) F - V - F
b) V - F - V
c) F - F - V
d) F - V - V
e) V - V - V
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N°

GAB

LEI ORGÂNICA - ARTIGOS

01

b

8 (IV;X) e 7 (XIX)

02

c

21 (I-b; h; m) II

03

c

35§2º

04

d

171; 172 e 173

05

d

191 §1º

N°

GAB

ESTATUTO - ARTIGOS

06

b

1; 2 e 5

07

b

46

08

e

74§1º; 75; 76§2º; 77 e §5º

09

c

103

10

b

105; §2º; §4º; 108 e 109

11

d

110§1º; §2º e 111

12

c

178; 179; 181 e 183 (I e II)

*

*

JESUS TE AMA

3) PORTUGUÊS ⤵
272 QUESTÕES COM GABARITO - BANCA FGV R$12,90.
4) INFORMÁTICA ⤵
110 QUESTÕES COM GABARITO - BANCA FGV R$9,90.
5) DIREITO ADMINISTRATIVO ⤵
152 QUESTÕES COM GABARITO - BANCA FGV R$9,90.
6) NOÇÕES GERAIS DE ADM ⤵
143 QUESTÕES COM GABARITO - BANCA FGV R$9,90.
Ou escolha nossos
COMBOS PROMOCIONAIS

COMBO INÉDITOS (LEI ORGÂNICA+ESTATUTO)

De R$50,80 por R$34,90
(31% de Desconto)

ou
COMBO BLESSED CMS (OS 6 SIMULADOS)
AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO!

De R$93,40 por R$45,90
(51% de Desconto)

1) LEI ORGÂNICA DE SALVADOR ⤵
50 QUESTÕES INÉDITAS COM GABARITO E AS
INDICAÇÕES DOS ARTIGOS – R$24,90.

ou visite nosso site:
www.concurseirosabencoados.com.br

2) ESTATUTO DOS SERVIDORES DE
SALVADOR ⤵
60 QUESTÕES INÉDITAS COM GABARITO E AS
INDICAÇÕES DOS ARTIGOS - R$25,90.

DÚVIDAS? ENVIE SUA MENSAGEM PARA
NOSSO WHATSAPP (22) 988093170
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SIGA-NOS

Instagram

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO:

Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS.
CURTA NOSSA PÁGINA

concurseirosabencoados@gmail.com

facebook.com/concurseirosabencoados

DESENVOLVIDO POR:

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

https://goo.gl/KFK1Am

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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