
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL PMI/CERSP/CP No 01/2020 

ERRATA 06 

 

A Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP - da Prefeitura Municipal de Imbituba, 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal PMI nº 65 de 30 de abril de 

2008, torna pública a Errata 06 ao edital PMI/CERSP/CP No 01/2020. 

 

ANEXO III 

 

Onde se lê: 

 

1. Linguagem de projetos: Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano; 

Representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades; Ergonomia; 

Acessibilidade; Sistemas estruturais: noções de comportamento e desempenho; Controle térmico, acústico e 

luminoso das edificações; Noções de design de interiores, ambientação e layout de escritórios; Sinalização 

comunicação e programação visual; Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; Parcelamento do 

solo; Desenho e Reestruturação Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano; Urbanização de 

logradouros e paisagismo; Projeto de espaços abertos; Paisagismo; 2. Noções dos projetos 

complementares: Instalações elétricas e hidro–sanitárias; Especificação de serviços e materiais; Sistemas 

de segurança nas edificações; Prevenção contra incêndio; Especificação de materiais e serviços e 

dimensionamento básico; 3. Viabilidade técnico–financeira: Memoriais descritivos; Cadernos de encargos; 

Orçamento; Composição de custos; Técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; Acompanhamento 

e fiscalização, controle e programação de obras; Composição orçamento e custos, projetos quantitativos; 

programas e controles físico e financeiro de obras; Organização e construção de canteiro de obras 4. 

Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: Áreas de interesse especial; Cartas Patrimoniais 5. 

Tecnologias - AutoCAD 3D, ou Sketch Up ou Revit, maquetes eletrônicas. Cartografia – escalas, sistemas 

de coordenadas e projeção cartográfica. Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e 

funcionalidades; os principais sistemas em geoprocessamento SIG e CAD. Geoprocessamento: dados e 

informações geográficas; ferramentas de análises espaciais básicas; consulta e armazenamento de 

geodados e informações geoespaciais em ambiente de banco de dados. 6. Legislações: Legislação 

urbanística e ambiental; Propriedade urbana e solo urbano; Planejamento Urbanístico no Brasil: planos 

urbanísticos federais, estaduais e municipais; Plano Diretor de Imbituba e seus Códigos complementares. 

Ordenação do solo: sistema viário, uso e ocupação do solo, paisagem urbana; Instrumentos de intervenções 

urbanísticas: limitações e restrições à propriedade, servidão urbanística, desapropriações; Direito de 

construir: limites, restrições de vizinhança, limitações administrativas; Controle da construção; Contratos; 

Responsabilidades decorrentes da construção; Ações de vizinhança e perícias judiciais; Zoneamento de uso 

de solo; Legislação, redação de laudos e avaliação de imóveis urbanos; Acessibilidade para pessoas com 

deficiência: edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050. Noções sobre as diretrizes 

nacionais para o Saneamento Básico – Lei 11.445/2007. 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

(...) 

Íntegra do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 10ª edição. 

(...) 

 

 

Leia-se: 

ARQUITETO 

ARQUITETO 



 

1. Linguagem de projetos: Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano; 
Representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades; Ergonomia; 
Acessibilidade; Sistemas estruturais: noções de comportamento e desempenho; Clima urbano e conforto 
ambiental nas edificações; Controle térmico, acústico e luminoso das edificações; Noções de design de 
interiores, ambientação e layout de escritórios; Sinalização comunicação e programação visual; 
Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; Parcelamento do solo; Desenho e Reestruturação 
Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano; Urbanização de logradouros e paisagismo; Projeto 
de espaços abertos; Paisagismo. 2. Noções dos projetos complementares: Instalações elétricas e hidro–
sanitárias; Especificação de serviços e materiais; Sistemas de segurança nas edificações; Prevenção contra 
incêndio; Especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico. 3. Viabilidade técnico–
financeira: Memoriais descritivos; Cadernos de encargos; Orçamento; Composição de custos; Técnicas de 
gerenciamento de atividades e recursos; Acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras; 
Composição orçamento e custos, projetos quantitativos; programas e controles físico e financeiro de obras; 
Organização e construção de canteiro de obras. 4. Patrimônio Histórico e Cultural; Patrimônio Ambiental: 
legislação; Cartas Patrimoniais; conceitos e técnicas. 5. Tecnologias: AutoCAD 3D, ou Sketch Up ou Revit, 
maquetes eletrônicas. Cartografia – escalas, sistemas de coordenadas e projeção cartográfica. Sistemas de 
informação geográfica: conceituação, requisitos e funcionalidades; os principais sistemas em 
geoprocessamento SIG e CAD. Geoprocessamento: dados e informações geográficas; ferramentas de 
análises espaciais básicas; consulta e armazenamento de geodados e informações geoespaciais em 
ambiente de banco de dados. 6. Legislação: Legislação urbanística e ambiental; Competências do Poder 
Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu território. Propriedade urbana e solo urbano. 
Planejamento Urbano no Brasil; Plano Diretor de Imbituba e legislação complementar. Ordenação do solo: 
sistema viário, uso e ocupação do solo, paisagem urbana; Instrumentos da política urbana e intervenções 
urbanísticas. Limitações e restrições ao direito de propriedade, servidão urbanística, desapropriações. Direito 
de construir: limites, restrições de vizinhança, limitações administrativas. Controle da construção. Contratos; 
Responsabilidades decorrentes da construção. Ações de vizinhança e perícias judiciais. Avaliação de imóveis 
urbanos; Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – NBR 9050. Diretrizes 
nacionais para o Saneamento Básico. Política Nacional de Mobilidade Urbana; Mobilidade urbana 
sustentável. Regularização fundiária urbana. 7. Nova Agenda Urbana (ONU-Habitat, 2016); Agenda 2030 
(ONU) / Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).   
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

(...) 

Íntegra do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 11ª edição. 

(...) 

Acrescente-se: 

Normativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina IN TC nº 28/2021. 

 

ACRESCENTE-SE: 

 

NBR 13.133 (ABNT). 

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

 

NBR 13.133 (ABNT). 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

 

Prefeitura Municipal de Imbituba, 30 de agosto de 2021.  

 

Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal (CERSP) 

 

 

ENGENHEIRO AGRIMENSOR 


