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NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Constitucional e Municipal para todos os cargos
Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os direitos
individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da isonomia. Princípio da legalidade. Irretroatividade
da lei. Liberdades públicas. Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos.
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies
normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e
perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições.
Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder
Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos.
Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios.
Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o
acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal
8.429/1992. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Balneário Piçarras, Regimento Interno da
Câmara Municipal de Balneário Piçarras; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
ANALISTA LEGISLATIVO
Origem do Estado e da Administração Pública moderna. Modelos de gestão pública: patrimonialista,
burocrático e gerencial. Caracterização das organizações: tipos de estruturas organizacionais, aspectos
comportamentais (motivação, clima e cultura). Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de
desempenho e resultados; sistemas de incentivo e responsabilização; flexibilidade organizacional; trabalho
em equipe; mecanismos de rede. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e
contratualização de resultados. Avaliação de políticas públicas e seu relacionamento com processos,
resultados e impactos. Organização administrativa da Câmara Municipal de Balneário Piçarras. Órgãos e
unidades, sua classificação, competências e finalidades e níveis hierárquicos. Cargos comissionados:
denominações, atribuições comuns e específicas, classificação, órgãos e unidades a que se destinam.
Funcionamento da Câmara Municipal: Órgãos e suas competências e atribuições. Comissões e Sessões,
finalidades, modalidades e características. Serviços administrativos da Câmara e publicações. Regime

jurídico dos servidores públicos de Balneário Piçarras, de acordo com a legislação em vigor: Provimento,
vacância, remoção e redistribuição; Direitos e vantagens; deveres, proibições e penalidades; Processo
administrativo de sindicância e disciplinar. Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunicações Oficiais:
conceito, finalidade e valor documental. Pronomes de tratamento. Padronização e Redação dos Atos Oficiais
de Santa Catarina. Atos normativos: conceitos básicos, definição, objeto, forma e estrutura. Atos
administrativos: classificação, elementos e conceitos básicos sobre apostila, ata, atestado, alvará, aviso,
carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, edital, exposição de motivos, memorando,
mensagem, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, regulamento, resolução. Técnica
Legislativa: conceitos básicos. Sistemática da Lei. Requisitos essenciais. Normas gerais para a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis e demais atos normativos. Terminologia arquivística.
Procedimentos e rotinas de protocolo, expedição, movimentação e arquivamento. Organização e
administração de arquivos. Etapas e características Retenção e eliminação de documentos. Arquivos
permanentes, intermediários e especiais. O processo de compras: fluxo básico do processo de compras,
requisição de materiais, cotação, empenho, recebimento e inspeção de materiais. Licitação. Conceito.
Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Fases da licitação. Edital. Habilitação. Classificação.
Adjudicação. Anulação e Revogação. Recursos administrativos. Contratos administrativos. Conceito.
Características. Cláusulas essenciais. Alteração do contrato. Extinção do contrato. Informática Básica:
Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013,
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática. Informações Gerais sobre o Município de Balneário
Piçarras: Símbolos, história, evolução administrativa, localização; aspectos físico-geográficos, população,
principais atividades econômicas, limites municipais; Câmara Municipal: dados históricos. Noções básicas de
funcionamento da Câmara Municipal conforme seu Regimento Interno: Conhecimentos sobre Mesa Diretora,
Plenário, Recesso, Legislatura, Sessões; Instalação e eleição da Mesa Diretora. Comissões – tipos e
finalidades; Reuniões - tipos finalidades, requisitos e procedimentos. Conceitos sobre proposição, projeto de
lei, moção, requerimento. Cerimonial e protocolo. Modalidades de eventos na Câmara Municipal, conforme o
regimento interno e seus requisitos. Conceitos sobre Protocolo, Mestre de Cerimônia, Nominata,
Representantes e Precedência; Organização de eventos: planejamento, roteiro, composição da mesa,
palanque ou local de honra; Uso da palavra. Símbolos do Estado de Santa Catarina. Hino nacional e do
Estado; Posicionamento de Bandeiras. Roteiro de cerimônia de posse de Prefeito e Vereadores.

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Conceitos e Tendências da Comunicação Contemporânea: os meios de comunicação e a sociedade de
massa, as correntes teóricas e as principais tendências da comunicação contemporânea, os estudos
culturais. 2. Jornalismo, História e Economia: eventos que marcaram a constituição da imprensa brasileira; a
censura e o sentido do texto jornalístico durante a ditadura civil-militar; a construção da realidade pela mídia;
a notícia como produto industrial; Jornalismo e Ciência. 3. Jornalismo, Poder, Cidadania e Ética: O Código de
Ética dos Jornalistas; a relação do profissional de jornalismo com suas fontes; direitos e deveres da
mediação jornalística; isenção e objetividade jornalística; o processo de regulamentação da profissão. 4. O
Texto Jornalístico e suas Técnicas: elaboração do lide e sublide; características da apuração jornalística clareza, concisão, correção e tempo da apuração, objetividade, checagem das informações; a natureza das
fontes; construção da notícia – conceituação, proposta e linguagem; press release; clipping; reportagem;
artigo de opinião e artigo científico; tipos de pauta e de entrevistas; investigação no jornalismo; expressão
jornalística através da comunicação escrita, oral e outros meios de expressão; regras básicas de revisão e
editoração – análise de casos. 5. Espaços do Trabalho de Comunicação: o funcionamento de uma empresa
jornalística; a comunicação pública e a empresarial; modelos de comunicação para empresas e seus
produtos, marketing social; o papel da comunicação em tempos de crise. 6. Jornalismo e Novas Tecnologias:
uso da fotografia, rádio, televisão e internet para a comunicação de pautas; utilização de ferramentas de
busca; pesquisa de temas; elaboração e atualização de home page, dilemas do jornalismo na era da
informação. 7. Lei 12.232/2010 – regulamentação de contratos de publicidade para a Administração Pública.
Lei 12.527/2011 – Lei de acesso à informação. Lei 9.504/1997 – Normas para Eleições. 8. Informática

Básica: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint
2013, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e
de software para o ambiente de microinformática.
CONTADOR LEGISLATIVO
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94. Contabilidade
Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da
contabilidade pública: objetivo e classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de
compensação e de custos. Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64).
Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório
resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a
Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e
de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Aplicação dos
princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da execução da
receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito,
classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: Conceito. Controle da
execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária.
Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos recursos
financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e
contabilização. Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito,
estrutura atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema
Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias:
conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de
Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do
Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº
4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da receita por
categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da despesa. Classificação
institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa
conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e
atualizada). Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência.
Discussão, votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e
rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita:
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da
despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao
orçamento: classificação e recursos para sua abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo:
conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da Licitação: conceito, finalidade e modalidades de
licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Bens públicos: conceito e classificação
dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais
dos gastos do Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emendas
Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos,
pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o
Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados
contra as finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP 7ª Edição, incluindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário da Receita,
Tabela de Fonte e Tabela de Função e Subfunção. 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)
editado por Portaria da STN – Secretaria do Tesouro Nacional. Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público. Decisão Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n.
06/2008 com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge).
Instrução Normativa nº 20/15, com alterações da Instrução Normativa nº 24/16 do TCE/SC.

PROCURADOR LEGISLATIVO
DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios específicos de interpretação constitucional. Direito Constitucional
Intertemporal. Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime
constitucional anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. O Estado Democrático de Direito.
Princípios constitucionais fundamentais, gerais e setoriais. Regime representativo. República.
Presidencialismo e Parlamentarismo. O princípio da supremacia da Constituição. Controle da
constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades: difuso e concentrado. Ação direta de
inconstitucionalidade contra atos comissivos e omissivos. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação de
descumprimento de preceito fundamental. Inconstitucionalidade face à Constituição do Estado. Direitos e
garantias fundamentais: individuais e coletivos. Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade
do domicílio, sigilo das comunicações, propriedade e sua função social. Direitos políticos. Direitos sociais e
difusos. Ordem social. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição de
competências e seus critérios. Competências político-administrativas e legislativas. Princípio da Reserva da
Administração. Autonomia dos entes federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de
integração e de cooperação federativos: regiões, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões. O Município na Constituição Federal Princípios de organização e competências municipais.
Lei Orgânica do Município. Separação de Poderes: o sistema de freios e contrapesos. As funções
legislativa, administrativa e jurisdicional. Delegações de funções. Invasões de competência. Poder
Legislativo. Organização, Funções típicas e atípicas. Atividades impróprias e passíveis de glosa. Imunidade
parlamentar dos Vereadores. Regime remuneratório. Verbas indenizatórias. Proibições e Perda do Mandato.
Total da despesa do Legislativo. Controle parlamentar dos atos da administração pública. Comissões
parlamentares de inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas
parlamentares. Discussão e votação. Sanção e veto. Promulgação e publicação. Espécies legislativas:
emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e
resoluções. Medidas Provisórias. Poder Executivo. Atribuições do Chefe do Executivo. Prefeito Municipal.
Mandato. Perda do mandato. Atribuições. Responsabilidade político-administrativa. Crime de
Responsabilidade. Improbidade Administrativa. Foro competente. Secretários Municipais. Regime
remuneratório dos agentes políticos do Poder Executivo. Acumulação. Poder regulamentar: natureza,
modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública. Princípios constitucionais. Regimes de
servidores públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Nepotismo. Previdência. Licitação. Controle
parlamentar e Jurisdicional. Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências do Tribunal de Justiça.
Ações constitucionais. Habeas corpus. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação
civil pública. Mandado de injunção. Habeas data. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais.
Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais de Contas da União e
dos Estados: competências. Operações de crédito, inclusive externas, contraídas por Municípios.
Transferências voluntárias e retenção de receitas públicas. Sistema Tributário Nacional. Competências
tributárias da União, Estados e Municípios. Limitações constitucionais ao poder de tributar: imunidades e
privilégios. Princípios constitucionais tributários: capacidade contributiva, legalidade, anterioridade e
irretroatividade. Ordem econômica e financeira. Princípios da ordem econômica. Intervenção do Estado.
Prestação de serviços públicos e exploração da atividade econômica. O meio ambiente na Constituição
Federal. Princípios constitucionais de direito ambiental. Repartição de competências ambientais entre os
entes federativos. Tratamento diferenciado de produtos e serviços conforme seu impacto ambiental. Espaços
territoriais especialmente protegidos e sistema nacional de unidades de conservação. Estudo Prévio de
Impacto Ambiental e licenciamento ambiental.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito. Taxinomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação.
Tendências contemporâneas. Interesse Público. Discricionariedade. Conceito. Limites. Controle de

legalidade. Desvio de poder. Razoabilidade e proporcionalidade. Conceito jurídico indeterminado. Ato
administrativo. Noções gerais. Elementos. Características. Classificação. Desfazimento: anulação e
revogação. Sanatória voluntária. Prescrição. Organização administrativa. Noções gerais. Descentralização
e Desconcentração. Órgãos Públicos. Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas
políticas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e outras entidades
privadas delegatárias. Advocacia Pública. Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos.
Características. Distinção entre Acordos e Contratos. Convênios. Cláusulas Exorbitantes. Formalização,
alteração, execução e inexecução. Equilíbrio Econômico Financeiro. Revisão, Reajuste e Repactuação.
Prorrogação. Desfazimento e consequências. Licitações. Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Registro de
Preços. Modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão
eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e homologação. Anulação e Revogação.
Licitações sustentáveis. Ordem Econômica. Fundamentos e Princípios. Atuação do Estado no domínio
econômico. Planejamento. Fomento. Exploração direta de atividade econômica. Meio ambiente. Normas de
proteção ecológica. Política Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Código
Florestal e Áreas de Preservação Permanente, conceito e hipóteses de supressão. Infrações administrativas
ambientais. Serviços públicos. Noções gerais. Princípios específicos. Competência da União, Estados e
Municípios. Formas de execução. Delegação. Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias PúblicoPrivadas. Concessão Administrativa e Concessão Patrocinada. Gestão Associada dos Serviços Públicos.
Poder Concedente, Concessionário e Usuários. Tarifa e Preço. Modelos Tarifários. Receitas alternativas,
complementares, acessórias e projetos associados. Retomada do serviço. Encampação. Desapropriação.
Reversibilidade dos bens afetos ao serviço. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. Afetação e
desafetação. Regime dos bens públicos móveis e imóveis. Gestão patrimonial. Venda, permuta, doação,
aforamento, locação, concessão de direito real de uso, concessão de uso, cessão, permissão e autorização
de uso, dação em pagamento, usucapião, investidura e concurso voluntário. Polícia administrativa. Noções
gerais. Modos de atuação: a ordem de polícia, a licença, a autorização, a fiscalização e a sanção de polícia.
Espécies de poder de polícia. Polícias de costumes e diversões; de construções; sanitária; de trânsito; de
comércio e indústria; de profissões; ambiental. Partilha constitucional da competência de polícia
administrativa. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição.
Limitação administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa, interdição,
destruição de coisas e confisco, parcelamento e edificação compulsórios. Poderes e Deveres dos
Administradores Públicos. Poder Hierárquico e Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Gestão financeira.
Princípios Orçamentários. Leis Orçamentárias. Orçamento. Receita e despesa. Estágios da Despesa Pública.
Execução orçamentária. Regime de Adiantamento. Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita. Geração
da despesa. Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal e controle. Destinação de
recursos para o setor privado. Operações de crédito. Restos a pagar. Fundos. Fiscalização contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. Controle
da atividade administrativa. Noções gerais. Controle parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas.
Controle jurisdicional e autocontrole. Contencioso administrativo. Improbidade Administrativa. Controle
Judicial. Garantias e ações constitucionais dos administrados. Juridicidade. O controle de legalidade pelo
habeas corpus, mandados de segurança individual e coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação
popular e ação civil pública.
DIREITO CIVIL. Direito Civil (Lei 10.406/2002): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das
normas civis; Parte geral: Pessoa natural: Personalidade, capacidade, representação, assistência,
emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e seu registro (Lei de Registros Públicos, Lei
6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da
pessoa natural; Direitos da personalidade; Pessoa jurídica: Personalidade, capacidade, representação,
modalidades de pessoas jurídicas (associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e
sociedades irregulares), responsabilidade e extinção; Domicílio civil das pessoas natural e jurídica; Bens
jurídicos: Classes: Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis;
Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens singulares e
coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; Benfeitorias, acessões e
pertenças: Modalidades e distinções; Frutos e produtos: Modalidades e distinções; Bens considerados em

relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 8.009/1990); Fato
jurídico: Conceituação e classificação, distinção e classificação de fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos
aquisitivos, modificativos, conservativos e extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio
jurídico (Pressupostos de existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico,
representação e simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio
jurídico: Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e ilícito;
Abuso de direito; Prova: objeto, ônus e licitude; Meios de produção de prova. Prescrição e decadência:
distinção, modalidades, início, modo de alegação e prazos; Causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da
prescrição. Direito das obrigações; Obrigações: Modalidades: Obrigações de dar coisa certa e incerta,
obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações
solidárias (solidariedade ativa e passiva); Transmissão das obrigações: Cessão de crédito e Assunção de
Dívida; Adimplemento e extinção das obrigações: Pagamento: Sujeitos, objeto, lugar e tempo do pagamento.
Formas de extinção das obrigações: Pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação, imputação
do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão das dívidas,
Inadimplemento das obrigações: Efeitos do adimplemento e do inadimplemento, mora, perdas e danos, juros
legais e convencionais, cláusula penal e arras ou sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Elementos e
efeitos dos contratos; Formação dos contratos: Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de
terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa a declarar;
Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva; Espécies de
Contrato: Compra e venda: Disposições gerais e cláusulas especiais, retrovenda, venda a contento e venda
sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, venda sobre documentos; Troca
ou permuta; Contrato estimatório; Doação: Disposições gerais e revogação; Locação de coisas; Empréstimo:
Classes: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; Empreitada; Depósito: Classes: Depósitos voluntário e
necessário; Mandato: Disposições gerais, obrigações do mandatário e do mandante, extinção do mandato,
mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência e distribuição; Corretagem; Transporte: Disposições
gerais, transporte de pessoas e de coisas; Seguro: Disposições gerais, seguro de dano e de pessoa;
Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança: Disposições gerais, efeitos e extinção da fiança; Transação;
Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido,
enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil: Distinção entre responsabilidade contratual e
extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação de indenizar e fixação da indenização.
Direitos reais: Posse: Conceituação, classificação aquisição, efeitos e perda da posse; Propriedade:
Disposições gerais, descoberta, aquisição da propriedade Imóvel (por usucapião, pelo registro do título e por
acessão), aquisição da propriedade móvel (usucapião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação,
confusão, comissão e adjunção), perda da propriedade; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade,
árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e direito
de tapagem e direito de construir; Condomínio geral: Condomínio voluntário (direitos e deveres dos
condôminos e administração do condomínio), condomínio necessário; Condomínio edilício: Disposições
gerais, administração do condomínio, extinção do condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária;
Servidões: Constituição, exercício e extinção das servidões; Usufruto: Disposições gerais, direitos e deveres
do usufrutuário e extinção do usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; Penhor:
Disposições gerais, constituição do penhor, direitos e obrigações do credor pignoratício, extinção do penhor,
penhor rural (disposições gerais, penhor agrícola e penhor pecuário), penhor industrial e mercantil, penhor de
direitos e títulos de crédito, penhor de veículos, penhor legal; Hipoteca: Disposições gerais, hipoteca legal,
registro e extinção da hipoteca e hipoteca de vias férreas; Anticrese.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual Civil (Lei 13.105/16/03/2015): Aplicação da norma
processual no tempo e no espaço; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade processual:
capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres,
responsabilidade, despesas, multas e substituição das partes; Procuradores: Representação processual,
substituição dos procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994
e Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio; Intervenção de terceiros: Assistência: Simples e
litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo; Funções
essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição

Federal/1988); Organização e divisão do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência:
competência internacional, competência interna, competência em razão do valor e da matéria, competência
funcional, competência territorial, modificações da competência e declaração de incompetência; Juiz:
Poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça: Serventuário,
oficial de justiça, perito, depositário, administrador e intérprete; Atos processuais: Forma dos atos
processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos
atos processuais: Prazos processuais: regras de contagem e verificação dos prazos e das penalidades;
Lugar dos atos processuais; Comunicações dos atos processuais: Disposições gerais, Cartas, citações e
intimações, nulidades; Distribuição e do registro; Valor da causa; Formação do processo; Suspensão do
processo; Extinção do processo; Tutela Antecipada. Processo de conhecimento: Distinção entre processo e
procedimento; Distinção ente procedimentos comum ordinário e comum sumário; Procedimento sumário;
Procedimento ordinário: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Resposta do réu:
Contestação, exceção de incompetência, de impedimento e de suspeição, reconvenção; Revelia;
Providências preliminares: Verificação dos efeitos da revelia, declaração incidente, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do pedido e alegações do réu; Julgamento conforme o estado do processo:
Extinção do processo, julgamento antecipado da lide, audiência preliminar e saneamento do processo;
Provas: Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental (força probante
dos documentos, arguição de falsidade e produção da prova documental), prova testemunhal
(admissibilidade, valoração e produção da prova testemunhal), prova pericial, inspeção judicial; Audiência:
Conciliação e instrução e julgamento; Sentença: Requisitos e efeitos da sentença; Coisa julgada; Liquidação
de sentença; Cumprimento de sentença; Processo nos tribunais: Uniformização da jurisprudência, declaração
de inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira e ação rescisória; Recursos: Teoria geral dos
recursos, apelação, agravos, embargos infringentes e embargos de declaração. Recursos para o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: Recursos ordinários, recurso extraordinário, recurso
especial e ordem dos processos no tribunal. Processo de execução: Execução em geral: Partes,
competência, requisitos necessários para realizar qualquer execução (inadimplemento do devedor e título
executivo), responsabilidade patrimonial, disposições gerais; Espécies de execução: execução para a
entrega de coisa (entrega de coisa certa e incerta), execução das obrigações de fazer e de não fazer
(disposições comuns e particulares), execução por quantia certa contra devedor solvente (disposições gerais
sobre penhora, avaliação e da arrematação; citação do devedor e da nomeação de bens à penhora; penhora,
depósito, penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais; penhora, depósito e administração de
empresa e de outros estabelecimentos; avaliação; adjudicação; alienação por iniciativa popular; alienação em
hasta pública; pagamento ao credor; disposições gerais sobre pagamento ao credor, entrega do dinheiro e
usufruto de móvel ou imóvel); Execução contra a fazenda pública; Execução de prestação alimentícia;
Embargos do devedor: Disposições gerais, embargos à execução contra a fazenda pública, embargos à
execução fundada em título extrajudicial, embargos à execução e embargos na execução por carta;
Execução por quantia certa contra devedor insolvente: Disposições gerais, insolvência, insolvência requerida
pelo credor, insolvência requerida pelo devedor ou pelo seu espólio, declaração judicial de insolvência,
atribuições do administrador, verificação e da classificação dos créditos, saldo devedor, e extinção das
obrigações; Suspensão e da extinção do processo de execução. Processo cautelar: Teoria geral do processo
cautelar; Poder geral de cautela; Procedimento comum cautelar. Procedimentos especiais: Teoria geral dos
procedimentos especiais; Distinção entre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição
voluntária; Procedimento de consignação em pagamento, Procedimento de depósito; Procedimentos de
anulação e de substituição de títulos ao portador; Procedimento de prestação de contas; Procedimentos
possessórios (disposições gerais, Procedimento de manutenção, de reintegração de posse e interdito
proibitório); Procedimento de nunciação de obra nova, Procedimentos de usucapião de terras particulares
(usucapião ordinário, extraordinário, especial e coletivo.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Caracterização e posição do Direito Tributário no quadro do Direito. Relações do
Direito Tributário com outros ramos do Direito. Sistema Tributário Nacional. Tributo: conceito, classificação,
espécies. A distribuição da competência legislativa tributária. Federalismo fiscal. Repartição das receitas
tributárias. Fundo de Participação dos Municípios. Retenção de recursos. Hipóteses. Parcelas do Produto de
Arrecadação de impostos de competência dos Estados e de Transferências por estes recebidas,

pertencentes aos Municípios. Lei Complementar nº 63/90. Valor Adicionado. Lei nº 4.320/64 e suas
alterações. Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípios gerais do direito tributário. Normas, princípios e regras.
Princípios constitucionais tributários. O princípio da capacidade contributiva: progressividade,
proporcionalidade, seletividade, universalidade e personalização. Isonomia tributária e proibição de
desigualdade. Os princípios aplicáveis às taxas e às contribuições especiais. Os princípios de segurança
jurídica. Legalidade tributária. Tipicidade. Anterioridade. Irretroatividade. Processo legislativo tributário:
Emenda Constitucional, Lei Complementar Tributária, Lei Ordinária e Medida Provisória, Decreto Legislativo,
Resoluções do Senado, Tratados e Convenções Internacionais. Legislação tributária: conceito, vigência e
aplicação. Obrigação e crédito tributário. Obrigação principal e acessória. Fato gerador. Classificação. Tempo
do fato gerador. Lugar do fato gerador. O conceito de fato gerador e sua importância. Natureza jurídica:
situações jurídicas e situações de fato. Fato gerador e hipótese de incidência. Evasão e elisão fiscal. Normas
antielisivas. Imunidade. Isenção, não incidência, anistia e remissão. Fato gerador: aspectos objetivos,
espaciais e quantitativos. Base de cálculo e alíquota. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e delegação
de competência. Sujeito ativo e titularidade do produto de arrecadação do tributo. Sujeito passivo.
Contribuinte e responsável. Solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. Responsabilidade
tributária dos sucessores, de terceiros e por infrações. Impostos Municipais. Imposto municipal sobre
Serviços (ISS). Fato gerador e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo. ISS: conceito de serviço.
Serviços compreendidos na competência municipal. Relações ente ISS e ICMS: fornecimento simultâneo de
mercadorias e serviços. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Taxa municipal de coleta domiciliar de
lixo. Contribuição de Iluminação Pública (CIP). Taxas e Preços públicos. Código Tributário do Município de
Balneário Piçarras.
DIREITO DO TRABALHO: Direitos Constitucionais dos trabalhadores. Normas gerais e específicas de tutela
do trabalho: Segurança e medicina do trabalho. Contrato de trabalho. Consolidação das Leis Trabalhistas.
Servidor Público e Empregado Público Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras e
suas alterações. Legislação vigente. Direito processual do trabalho.

TESOUREIRO LEGISLATIVO
Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, membros,
características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna e relação
entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Comunicação oficial: atributos básicos,
siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos seguintes atos de
comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa,
lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução,
contrato, convênio. Ética no exercício profissional. Protocolo e arquivo de documentos. Teorias e técnicas
administrativas. Aspectos diversos do orçamento; Princípios orçamentários; Tipos de orçamento;
Classificação econômica e funcional da despesa; Sistemas de contas; Noções sobre a receita pública;
Tributos e suas espécies; Regimes de caixa e competência, Atos da execução da receita. Atos da execução
da despesa pública. Fluxo de caixa; Receitas orçamentária e extra-orçamentária. Relacionamento bancário.
Matemática Financeira: Remuneração de Capital e Taxa de Juros. Juros Simples. Juros Compostos. Tipos
de empenhos e operações. Influencias da Lei de Responsabilidade Fiscal na administração financeira.
Informática Básica: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft
PowerPoint 2013, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática..

NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Constitucional e Municipal para todos os cargos
Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os direitos
individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da isonomia. Princípio da legalidade. Irretroatividade
da lei. Liberdades públicas. Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos.
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies
normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e
perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições.
Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder
Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos.
Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios.
Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o
acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal
8.429/1992. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Balneário Piçarras, Regimento Interno da
Câmara Municipal de Balneário Piçarras; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Piçarras.

NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Administração e ambiente
de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de administração geral.
Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e
controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do
local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos.
Relacionamento interpessoal. Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional. Organograma e
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de documentos.
Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição,
características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto,
despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria,
procuração, relatório, requerimento, resolução. O processo de compras: fluxo básico do processo de
compras, requisição de materiais, cotação, empenho, recebimento e inspeção de materiais. Matemática:
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de Matemática Financeira:
porcentagem, juros simples e compostos. Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual
básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de

resultados. Demonstrações contábeis. Informática Básica: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft
Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados
a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Administração e ambiente
de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Organograma, fluxograma. Relações
humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude
no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos. Relacionamento interpessoal. Gerenciamento do
tempo. Ética no exercício profissional. Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração
de conflitos. Protocolo e arquivo de documentos. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e
abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos seguintes atos de
comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa,
lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução.
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação.
Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. Informática Básica: Sistema Operacional
Windows XP, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente
de microinformática.

MOTORISTA LEGISLATIVO
Legislação brasileira de trânsito. Sinalização viária. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e
medidas administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de
veículos automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito.
Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos
em motores de combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão,
suspensão, freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.
Noções de Primeiros Socorros. Regras de etiqueta e boa conduta.

NÍVEL FUNDAMENTAL (Errata 01)
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Matemática
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de
porcentagem e fração.
Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas:
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro),
massa, volume e capacidade.

Português
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural;
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos.
Contaminação de alimentos. Regras de etiqueta para os serviços de copa. Noções básicas de armazenamento
de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Relação interpessoal.
Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Higiene corporal:
uniforme e hábitos pessoais. Identificação de Equipamentos de Proteção individual.

