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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição do Estado de 
Santa Catarina.  

Mais uma vez vamos reforçar sobre a necessidade de você fazer o estudo da “letra da lei”.   

Assim, para que o curso não fique muito extenso e cansativo, vamos inserir explicações gerais sobre a 
Constituição Estadual, os pontos mais passíveis de cobrança na sua prova e mapas mentais para sua revisão 
e memorização.  

Por essa razão é fundamental que você se comprometa a realizar o estudo da “letra fria da lei” e utilize este 
material como um suporte para suas revisões em razão dos mapas mentais e questões que já foram cobradas 
em provas anteriores. Dessa forma, esperamos otimizar o seu estudo de modo que você tenha tempo de 
estudar o conteúdo de todas as matérias do seu edital e acerte o máximo de questões.  

Quanto à Constituição Estadual estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Igor Maciel 

Boa aula! 

  

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html
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TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República Federativa do Brasil, formado 
pela união de seus Municípios. 

 

 

São símbolos do Estado a bandeira, o hino, as armas e o selo em vigor na data da promulgação desta 
Constituição e outros estabelecidos em lei. 

TÍTULO II - DAS GARANTIAS E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O ESTADO, POR SUAS LEIS E PELOS ATOS DE SEUS AGENTES, ASSEGURARÁ, EM SEU TERRITÓRIO E NOS LIMITES DE SUA 

COMPETÊNCIA, OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, SOCIAIS E POLÍTICOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E NESTA CONSTITUIÇÃO, OU DECORRENTES DOS PRINCÍPIOS E DO REGIME POR ELAS ADOTADOS, BEM COMO OS 

CONSTANTES DE TRATADOS INTERNACIONAIS EM QUE O BRASIL SEJA PARTE, OBSERVADO O SEGUINTE: 

I - As omissões do Poder Público que tornem inviável os exercícios dos direitos constitucionais serão 
supridos na esfera administrativa, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo 
de trinta dias, contados do requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medidas 
judiciais; 
II - São gratuitos, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
a) o registro civil e a certidão de nascimento; 
b) a cédula individual de identificação; 
c) o registro e a certidão de casamento; 
d) o registro e a certidão de adoção de menor; 

Fundamentos:

I - a soberania nacional;

II - a autonomia estadual;

III - a cidadania;

IV - a dignidade da pessoa humana;

V - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

VI - o pluralismo político.

A soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal 

e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, 
nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.
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e) a assistência jurídica integral; 
f) registro e a certidão de óbito; 
III - O sistema penitenciário estadual garantirá a dignidade e integridade física e moral dos presidiários, 
facultando-lhes assistência espiritual e jurídica, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e 
remunerado, bem como acesso aos dados relativos a execução das respectivas penas; 
IV - A lei cominará sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a entidades que 
incorrerem em discriminação por motivo de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa, 
orientação sexual ou de convicção política ou filosófica, e de outras quaisquer formas, 
independentemente das medidas judiciais previstas em lei;  
V - O Poder Judiciário assegurará preferência no julgamento do “habeas-corpus”, do mandado de 
segurança e de injunção, do “habeas-data”, da ação direta de inconstitucionalidade, popular, indenizar 
por erro judiciário e da decorrente de atos de improbidade administrativa. 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA- ADMINISTRATIVA 

DO ESTADO 

Vejamos o que é abordado dentro desse título: 

 

Portanto, é possível perceber o quanto alguns capítulos desse título são importantes para sua prova. Vamos 
aprofundar em cada um deles?  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

✓ O Estado de Santa Catarina organiza-se política e administrativamente nos termos desta Constituição 
e das leis que adotar. 

✓ O território do Estado compreende o espaço físico que atualmente se encontra sob seu domínio e 
jurisdição. 

✓ A Capital do Estado é a cidade de Florianópolis, sede dos Poderes. 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

AO ESTADO CABE EXERCER, EM SEU TERRITÓRIO, TODAS AS COMPETÊNCIAS QUE NÃO LHE SEJAM VEDADAS PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESPECIALMENTE: 

Título III - Da Organização 
Político-Administrativa do 

Estado

Capítulo I - Das Disposições Preliminares

Capítulo II - Da Competência do Estado

Capítulo III - Dos Bens

Capítulo IV - Da Administração Pública
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I - Produzir atos legislativos, administrativos e judiciais; 
II - Organizar seu governo e a própria administração; 
III - Manter a ordem e a segurança interna; 
IV - Instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos; 
V - Elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e microrregionais de desenvolvimento; 
VI - Explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado, na forma da lei, vedada 
a edição de medida provisória para a sua regulamentação; (NR). (Redação dada pela EC/38 de 2004). 
VII - Explorar, em articulação com a União e com a colaboração do setor privado, mediante autorização, 
concessão ou permissão, serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento energético de 
cursos d’água, bem como o carvão mineral; 
VIII – Explorar diretamente ou mediante delegação os recursos hídricos de seu domínio, os serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e outros de sua competência conforme art. 137; 
(NR). (Redação dada pela EC/46, de 2007). 
IX – Celebrar e firmar contratos, convênios, acordos e ajustes; (NR). (Redação dada pela EC/46). 
X - Intervir nos Municípios, na forma desta Constituição; 
XI - Firmar acordos e compromissos com outros Estados e entidades de personalidade internacional, 
desde que não afetem a soberania de seu povo e sejam respeitados os seguintes princípios: 
a) a independência do Estado; 
b) a intocabilidade dos direitos humanos; 
c) a igualdade entre os Estados; 
d) a não ingerência nos assuntos internos de outros Estados; 
e) a cooperação com unidades federadas para a emancipação e o progresso da sociedade. 

A lei disporá sobre as formas de apoio e as garantias asseguradas ao setor privado, nos casos da 
colaboração prevista no inciso VII. 

➔ Ao Estado cabe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela 
Constituição Federal, especialmente: 

I - Produzir atos legislativos, administrativos e judiciais; 

II - Organizar seu governo e a própria administração; 

III - Manter a ordem e a segurança interna; 

IV - Instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos; 

- Elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e microrregionais de desenvolvimento; 

VI - Explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado, na forma da lei, 
vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação; (NR). 

VII - Explorar, em articulação com a União e com a colaboração do setor privado, mediante 
autorização, concessão ou permissão, serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento 
energético de cursos d’água, bem como o carvão mineral; 
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VIII – Explorar diretamente ou mediante delegação os recursos hídricos de seu domínio, os 
serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e outros de sua competência 
conforme art. 137; (NR). 

IX – Celebrar e firmar contratos, convênios, acordos e ajustes; (NR). 

- Intervir nos Municípios, na forma desta Constituição; 

XI - Firmar acordos e compromissos com outros Estados e entidades de personalidade 
internacional, desde que não afetem a soberania de seu povo. 

 

O art. 9º, estabelece a competência concorrente com a União, vejamos: 

Art. 9º O Estado exerce, com a União e os Municípios, as seguintes competências: 

O Estado exerce, 
com a União e os 

Municípios, as 
seguintes 

competências:

I - zelar pela guarda da Constituição Federal e desta Constituição, das leis e 
das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso a cultura, a educação e a ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 
trânsito.
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I - Zelar pela guarda da Constituição Federal e desta Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; 

II - Cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; 

III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 

V - Proporcionar os meios de acesso a cultura, a educação e a ciência; 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico; 

X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos; 

XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seu território; 

XII - Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

➔ Sobre a competência legislativa o Estado concorrerá com a União: 

Art. 10. Compete ao Estado legislar, concorrentemente com a União, sobre: 

I - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II - Orçamento; 

III - Junta comercial; 

IV - Custas dos serviços forenses; 

V - Produção e consumo; 

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
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VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IX - Educação, cultura, ensino e desporto; 

X - Criação, funcionamento, processo do juizado de pequenas causas; 

XI - procedimentos em matéria processual; 

XII - Previdência social, proteção e defesa da saúde; 

XIII - Assistência jurídica e defensoria pública; 

XIV - Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 

XV - Proteção à infância e à juventude; 

XV - Proteção à infância, à juventude e à velhice;  

XVI - Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. 

O ESTADO NÃO INTERVIRÁ NOS MUNICÍPIOS, EXCETO QUANDO: 

I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 
II - Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 
IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 
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CAPÍTULO III - DOS BENS 

 

 

(Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) Conforme a 
Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 11 — O Estado não intervirá nos Municípios, exceto 
quando: Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo citado acima: 

I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

II - Quando forem prestadas contas devidas, na forma da lei.  

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento 
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) apenas I, II, IV. 

B) apenas I, III, IV. 

São bens do 
Estado:

I - os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou lhe forem atribuídos;

II - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

III - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem em seu domínio, 
excluídas aquelas sob domínio da União, dos Municípios ou de terceiros;

IV - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes a União;

V - as terras devolutas situadas em seu território que não estejam compreendidas 
entre as da União;

VI - a rede viária estadual, sua infra-estrutura e bens acessórios.
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C) apenas I, II, III. 

D) nenhuma das alternativas. 

E) todas as alternativas estão corretas. 

Comentários 

De acordo com o art. 11 da CESC, somente estão corretas as afirmativas I, III e IV. Portanto, alternativa 
B. 

(Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) Acerca da Constituição 
do Estado de Santa Catarina. Art. 12 — São bens do Estado: Assinale a alternativa CORRETA que 
representa três bens sobre o artigo citado acima: 

a) órgãos da administração direta; instituição de fundação pública; atos, programas, obras, serviços e 
as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública. 

b) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico; produção e consumo. 

c) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; as terras devolutas situadas em seu território 
que não estejam compreendidas entre as da União; a rede viária estadual, sua infraestrutura e bens 
acessórios. 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 

Comentários 

De acordo com o art. 12, inciso III, a alternativa correta é a letra C. 

(FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Dispõe o art. 1° da Constituição do Estado de Santa 
Catarina: “O Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República Federativa do Brasil, 
formado pela união de seus Municípios, visando à construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, preservará os princípios que informam o estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: […]”. Assinale a alternativa que contém todos os fundamentos a que se refere o texto 
constitucional. 

a) a soberania estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa, o pluralismo político. 

b) a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa, o pluralismo político. 
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c) a soberania nacional, a autonomia estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. 

d) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento estadual, erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

e) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Comentários 

De acordo com o art. 1º, da CESC, a alternativa correta é a letra C. 

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - Das Disposições Gerais (Art. 13 ao 25) 

 

São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública, nos campos administrativo, 
social e econômico, nos termos da lei: 

➔ O funcionamento de conselhos estaduais, com participação paritária de membros do Poder Público 
e da sociedade civil organizada naqueles de campo administrativo e econômico, e naqueles de cunho 
social com participação majoritária da sociedade civil; (Redação do inciso I, dada pela EC/67, de 2013). 

➔ A participação de um representante dos empregados, por eles indicado, no conselho de 
administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias. 

A administração pública 
de qualquer dos Poderes 
do Estado compreende:

I - os órgãos da administração direta;

II - as seguintes entidades da administração indireta, dotadas de 
personalidade jurídica própria:

a) autarquias;

b) empresas públicas;

c) sociedades de economia mista;

d) fundações públicas
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As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Os atos da administração pública de qualquer dos Poderes do Estado obedecerão aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

 

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
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➔ É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários: 

✓ A de dois cargos de professor; 
✓ A de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
✓ A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. (Redação dada pela EC/31, de 2002). 

Seção II - Dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia e Fundacional 
(Art. 26 ao 30) 

SÃO DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ALÉM DE OUTROS ESTABELECIDOS EM LEI:  

I - Piso de vencimento não inferior ao salário mínimo nacionalmente unificado; 
II - Piso de vencimento proporcional a extensão e a complexidade do trabalho, assegurada aos 
servidores ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior remuneração não inferior ao 
salário mínimo profissional estabelecido em lei; 
ADI STF 290, de 1990 (inciso II, art. 27). Decisão Final: julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão "assegurada aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de 
nível médio e superior remuneração não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em lei" DJ. 
12.6.2014 

Os cargos, empregos e 
funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros 
que preencham os 

requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da 
lei, observado o seguinte:

I - a investidura em cargo ou a admissão em emprego da 
administração pública depende da aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração;

II - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez por igual período;

III - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, quem for aprovado em concurso público de provas ou 

de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego na mesma carreira;

IV - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em comissão, 

a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; e (NR). 

V - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para 
as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão.



 

 

 

 

 

16 
56 

III - Garantia de vencimento nunca inferior ao piso do Estado, para os que percebem remuneração 
variável; 
IV - Décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no valor dos proventos; 
V - Remuneração do trabalho noturno superior a do diurno; 
VI - Remuneração do titular quando em substituição ou designado para responder pelo expediente; 
VII – Salário-família para seus dependentes; 
VIII - Percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês a que correspondem; 
ADI STF 544, de 1992 (inciso VIII do art. 27). Decisão Final: julgada improcedente nos termos de relator. 
DJ 30.4.2004. 
IX - Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, nos termos da lei; 
X - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XI - Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento ao do normal; 
XII - Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal; 
XIII - Licença remunerada a gestante, com a duração de cento e vinte dias; 
XIV - Licença-paternidade, nos termos da lei; 
XV - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XVI - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XVII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XVIII - Proibição de diferença de vencimento, de exercício de funções e critérios de admissão, bem como 
de ingresso e frequência em cursos de aperfeiçoamento e programas de treinamento por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil; 
XIX - Vale-transporte, nos casos previstos em lei; 
XX - A livre associação sindical; 
XXI - A greve, nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal; 
XXI - A greve, nos termos e limites definidos em lei específica federal; e (NR) (Redação dada pela EC/38, 
de 2004). 
XXII - Participação nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de decisão e deliberação. 

 

São direitos específicos 
dos membros do 

magistério público:

I - reciclagem e atualização permanentes com afastamento das atividades 
sem perda de remuneração, nos termos da lei;

II - progressão funcional na carreira, baseada na titulação;

III – cômputo, para todos os efeitos legais, incluída a concessão de 
adicional e licença-prêmio, do tempo de serviço prestado a instituição 

educacional privada incorporada pelo Poder Público.
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A aposentadoria voluntária ocorrerá da seguinte forma:  

 

 

São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

Seção III - Dos Militares Estaduais (Art. 31) 

 

O servidor será 
aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente 
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

O servidor será 
aposentado 

voluntáriamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, 
com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se 
professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
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São militares estaduais os integrantes dos quadros efetivos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, que terão as mesmas garantias, deveres e obrigações – estatuto, lei de 
remuneração, lei de promoção de oficiais e praças e regulamento disciplinar único. 

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL  

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO  

Como você perceberá ao final desse tópico, o Poder Legislativo é um dos temas preferidos das Bancas 
Organizadoras. Portanto, é fundamental que você estude com muito afinco todos os artigos relativos a ele. 
Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que julgamos 
mais relevante, combinado? 

 

 

Organização dos 
Poderes

Capítulo II - Poder Legislativo (Art. 33 ao 62)

Capítulo III – Poder Executivo (Art. 63 ao 92)

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça (Art. 93 ao 104- A)

Do Poder 
Legisltivo 
Estadual:

Seção I - Das Disposições Preliminares (Art. 33 ao 38)

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art. 39 ao 41)

Seção III - Dos Deputados (Art. 42 ao 46)

Seção IV - Das Comissões (Art. 47)

Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 48 ao 62)
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você possa 
encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade.  

Seção I - Das Disposições Preliminares (Art. 33 ao 38) 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados, representantes do 
povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre brasileiros maiores de vinte e um 
anos, atendidas as demais condições da legislação eleitoral. 

➔ Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
➔ O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do 

Estado na Câmara dos Deputados, e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos 
quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art. 39 ao 41) 

CABE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A SANÇÃO DO GOVERNADOR, DISPOR SOBRE TODAS AS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA 

DO ESTADO, ESPECIALMENTE SOBRE:  

I - Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
II - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública; 
III - Fixação e modificação dos efetivos da Policia Militar; 
IV - Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 
V - Transferência temporária da sede do Governo Estadual; 
VI - Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o disposto 
no art.71, IV, b; 
VIII - Criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública; (Redação do inciso 
VIII, dada pela EC/38, de 2004). 
IX - Aquisição, administração, alienação, arrendamento, cessão de bens imóveis do Estado; 
X - Prestação de garantia, pelo Estado, em operação de crédito contratada por suas autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e seus Municípios; 
XI - Criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios; 
XII - Procedimentos em matéria processual; 
XIII - Proteção, recuperação e incentivo a preservação do meio ambiente. 
XIV - Fixar, por lei, o subsídio do Deputado em cada Legislatura, para a subsequente, na razão de, no 
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para o Deputado Federal; e 
XV - Fixar, por lei, os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, 
observado o que dispõe o art. 28, § 2°, da Constituição Federal. (Redação dos incisos XIV e XV, incluída 
pela EC/38, de 2004). 
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➔ O art. 40 traz a competência exclusiva da Assembleia Legislativa, querido Aluno tenha muita atenção 
ao estudar este conteúdo.  

Seção III - Dos Deputados (Art. 42 ao 46) 

Nesta seção veremos algumas especificidades quando ao cargo de Deputados. O art. 42, estabelece que são 
invioláveis as opiniões, palavras e votos dos Deputados, vejamos:  

Art. 42. Os Deputados são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos. 

§ 1º Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o 
Tribunal de Justiça do Estado. 

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Poder Legislativo Estadual, não poderão 
ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos 
dentro de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão. 

§ 3º Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal 
de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela 
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o 
andamento da ação. 

§ 4º O pedido de sustação será apreciado no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do 
seu recebimento pela Mesa. 

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 6º Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou 
deles receberam informações. 

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados, embora militares e ainda que em tempo 
de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. 

Do Poder 
Legisltivo 
Estadual:

Seção I - Das Disposições Preliminares (Art. 33 ao 38)

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art. 39 ao 41)

Seção III - Dos Deputados (Art. 42 ao 46)

Seção IV - Das Comissões (Art. 47)

Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 48 ao 62)
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§ 8º as imunidades de Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos 
de atos praticados fora do recinto do Poder Legislativo Estadual, que sejam incomparáveis com 
a execução da medida. (Redação dada pela EC/30, de 2002). 

 

A seguir, o art. 44 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

I - que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior; (mapa mental da 
página anterior) 

A perda do mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa, por maioria absoluta, mediante 
provocação da Mesa ou de partido político 

representado na Casa, assegurada ampla defesa. 

II - cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da 
Assembleia Legislativa, salvo licença ou missão por 
esta autorizada; 

A perda será declarada pela Mesa da Assembleia, de 
ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros, ou de partido político representado na 
Casa, assegurada ampla defesa. IV – que perder os direitos políticos ou os tiver 

suspensos; 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito 
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 

ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades 

indicadas na alínea anterior;

II – desde a 
posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 

público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas 
entidades indicadas no inciso 1, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso 1, “a”;

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição Federal e nesta 
Constituição; 

De outro lado, o art. 45 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos: 

 

Seção IV - Das Comissões (Art. 47) 

 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as competências previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. 

Seção V - Do Processo Legislativo (Art. 48 ao 62) 

Subseção I - Disposição Geral 

Nesta seção estudaremos os pontos mais importantes do processo legislativo, compreendido por: 

 

 

Não perderá o 
mandato o 
Deputado:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, de Território, da Prefeitura da Capital ou de chefe de 

missão diplomática temporária;

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse a cento e vinte dias por sessão legislativa.

O processo legislativo 
compreende a elaboração de:

I -Da emendas à Constituição;

II - Das leis;

VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você possa 
encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. Vamos abordar aqui 
aqueles dispositivos que julgamos serem os mais importantes e possíveis de cobrança na sua 
prova. 

Subseção II - Das Emendas à Constituição 

 

Observações: 

➔ A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no Estado, de estado de 
sítio ou de estado de defesa. 

➔ A proposta de emenda será discutida e votada pela Assembleia em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos de seus membros. 

Subseção III - Das Leis 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

➔ São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: 
✓ A organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros, o provimento de seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva; (Redação dada pela EC/38, de 2004). 

✓ A criação de cargos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional ou o 
aumento de sua remuneração; 

✓  O plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
✓ Os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; (Redação dada pela 
EC/38, de 2004). 

✓ A organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

A Constituição poderá 
ser emendada mediante 

proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa;

II - do Governador do Estado;

III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros;

IV - de pelo menos dois e meio por cento do eleitorado estadual, distribuído 
por no mínimo quarenta Municípios, com não menos de um por cento dos 

eleitores de cada um deles.
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✓ A criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o 
disposto no art. 71, IV. (NR) (Redação dada pela EC/38, de 2004). 

 

Em caso de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

 

➔ As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos dos Deputados. 

ALÉM DE OUTROS CASOS PREVISTOS NESTA CONSTITUIÇÃO, SERÃO COMPLEMENTARES AS LEIS QUE DISPUSEREM SOBRE: 

I - Organização e divisão judiciárias; 
II - Organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
(Redação dada pela EC/62, de 2012). 
III - Organização do Tribunal de Contas; 
IV - Regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; 
V – Organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o regime jurídico de seus 
servidores; (Redação dada pela EC/33, de 2003). 
VI - Atribuições do Vice-Governador do Estado; 
VII - Organização do sistema estadual de educação; 
VIII - Plebiscito e referendo. 

 
➔ ADI STF 5003, de 2013 (incisos IV, V, VII e VIII). Decisão Final: aguardando julgamento. 

Não será admitido 
aumento da 

despesa prevista:

I- nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o 
disposto no art. 120, §§ 9º e 10 e art. 122, §§ 3º e 4º; (Redação dada pela 

EC/74, de 2017).

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia 
Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público.
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Seção VI- Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos 
órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Com relação ao controle externo o art. 59 estabelece alguns critérios, vejamos: 

Art. 59. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, as quais serão anexadas às dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de 
Contas, mediante parecer prévio que levará em consideração as contas dos três últimos 
exercícios financeiros e que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 
recebimento; (Redação dada pela EC/62, de 2012). 

II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
da administração direta e indireta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; 

III - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a 
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II; 
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V – Fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta 
ou indireta, nos termos do documento constitutivo; 

VI - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municípios, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a 
qualquer entidade de direito privado; 

VII - Prestar, dentro de trinta dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas 
pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário; 

IX - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade; 

X - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão a 
Assembleia Legislativa; 

XI - Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados; 

XII - Responder a consultas sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese, relativas 
a matéria sujeita a sua fiscalização. 

 

O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na cidade de 
Florianópolis, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, 
no que couber, a competência prevista no art. 83. 
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➔ Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: 

✓ Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano Plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos do Estado; 

✓ Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como 
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

✓ Exercer o controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos direitos e 
haveres do Estado; 

✓ Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Art. 63 ao 70) 

Nesta seção estudaremos os pontos mais importantes sobre o Governador e o Vice-Governador do Estado 
de Santa Catarina. 

Lembrando que o Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de 
Estado. São características importantes: 

✓ Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de trinta anos, noventa dias 
antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação 
eleitoral. 

Os Conselheiros do 
Tribunal de Contas 
serão nomeados 

dentre os brasileiros 
que satisfaçam os 

seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros 
ou de administração pública;

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

Os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do 

Estado serão 
escolhidos:

I - três pelo Governador do Estado, com a aprovação da Assembleia 
Legislativa, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em listra tríplice pelo 
Plenário, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II - quatro pela Assembleia Legislativa. 
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✓ O Governador e o Vice-Governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o 
compromisso de manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, 
observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o seu cargo honrado, leal e 
patrioticamente. 

✓ Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador, salvo motivo 
de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pela Assembleia Legislativa. 

✓ Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador. 
✓ O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, 

auxiliará o Governador sempre que por este convocado para missões especiais. 
✓ Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, 

serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente da Assembleia Legislativa 
e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

✓ O Governador e o Vice-Governador do Estado residirão na Capital do Estado e não poderão, sem 
licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do território nacional ou estadual por período superior 
a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 

 

O mandato do Governador é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte 
ao de sua eleição. 

Seção II - Das Atribuições do Governador (Art. 71) 

Nesta seção será importante o Aluno realizar a leitura atenta do art. 71, vejamos:  

Art. 71. São atribuições privativas do Governador do Estado: 

I - Exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual; 

II - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 

III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução; 

IV - Dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; e 
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b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Redação do inciso IV e alíneas, dada 
pela EC/38, de 2004). 

V - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

VI - Nomear e exonerar os Secretários de Estado e o Procurador-Geral do Estado; 

VII - nomear o Procurador-Geral de Justiça dentre os integrantes da carreira, em lista tríplice 
elaborada pelo Ministério Público, na forma de lei complementar; 

VIII - nomear, observado o disposto no art. 61, os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado; 

IX - Prestar, anualmente, a Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 

X - Remeter mensagem e plano de governo a Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que julgar 
necessárias; 

XI - Enviar à Assembleia Legislativa o plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; 

XII - Ministrar, por escrito, as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
Assembleia Legislativa, no prazo máximo de trinta dias; 

XIII - Realizar operações de crédito mediante prévia e específica autorização da Assembleia 
Legislativa e, se for o caso, do Senado Federal; 

XIV - Celebrar com a União, outros Estados, Distrito Federal e Municípios convenções e ajustes. 

XV - Nomear e exonerar o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante-Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, bem como os militares estaduais, para o exercício de cargos de interesse 
policial militar e de bombeiro militar, respectivamente, assim definidos em Lei, e promover os 
oficiais das respectivas corporações. (Redação dada pela EC/33, de 2003). 

XVI - Decretar, quando couber, intervenção nos Municípios; 

XVII - Mudar temporariamente a sede do Governo, em caso de perturbação da ordem; 

XVIII - Abrir crédito extraordinário, na forma do art. 123, § 2º 

XIX - Promover desapropriação; 

XX - Prover os cargos públicos, na forma da lei; e (NR) (Redação do inciso XX, dada pela EC/38, 
de 2004). 



 

 

 

 

 

30 
56 

XXI - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

Parágrafo único. O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos IV e XX, 
primeira parte, aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-
Geral do Estado, que observarão os limites traçados nos respectivos atos de delegação. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador (Art. 72 ao 73) 

 

➔ As normas de processo e julgamento desses crimes serão definidas em lei especial. 

Seção IV - Dos Secretários de Estado (Art. 74 ao 75) 

Os Secretários de Estado são auxiliares diretos do Governador, escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte 
e um anos e no gozo dos direitos políticos. 

 

São crimes de 
responsabilidade os 
atos do Governador 

do Estado que 
atentem contra a 

Constituição Federal, 
contra a Constituição 

Estadual e 
especialmente 

contra:

I - a existência da União, Estado ou Município;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do Estado e dos Municípios;

V - a probidade na administração pública;

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

São atribuições dos 
Secretários de Estado, 

além de outras 
estabelecidas nesta 

Constituição e nas leis:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 
entidades da administração estadual na área de sua competência;

II - referendar os decretos e atos assinados pelo Governador;

III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos;

IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão na 
Secretaria de Estado;

V - praticar os atos pertinentes as atribuições que lhes forem outorgadas 
ou delegadas pelo Governador do Estado;

VI - comparecer a Assembleia Legislativa ou a suas comissões, nos casos 
e para os fins indicados nesta Constituição.
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Os Secretários de Estado serão, nos crimes comuns e de responsabilidade, processados e 
julgados pelo Tribunal de Justiça e, nos conexos com os do Governador, pelo órgão competente 
para o processo e julgamento deste, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. 

Seção V - Do Conselho de Governo (Art. 76) 

Ao Conselho de Governo, órgão superior de consulta do Poder Executivo, compete pronunciar-se, quando 
convocado pelo Governador do Estado, sobre assuntos de relevante complexidade e magnitude. 

➔ Integram o Conselho de Governo: 
✓ O Governador do Estado, que o preside; 
✓ O Vice-Governador do Estado; 
✓ Os ex-Governadores do Estado; 
✓ O Presidente da Assembleia Legislativa; 
✓ Os líderes das bancadas dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa; 
✓ O Procurador-Geral de Justiça; 
✓ Três cidadãos brasileiros maiores de trinta e cinco anos, nomeados pelo Governador do Estado para 

mandato de dois anos, permitida a recondução. 

CAPÍTULO IV - DO PODER JUDICIÁRIO 

Neste capítulo estudaremos as seguintes os seguintes tópicos: 

 

Capítulo IV - Do Poder 
Judiciário: 

I - Do Tribunal de Justiça (Art. 82 ao 83);

II - Da Declaração de Inconstitucionalidade e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Art. 84 ao 85);

III - Dos Tribunais do Júri (Art. 86) ;

IV - Dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos (Art. 87 ao 89);

V - Da Justiça Militar (Art. 90);

VI - Dos Juizados Especiais e da Justiça de Paz (Art. 91 ao 92).
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você possa 
encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. Vamos abordar aqui 
aqueles dispositivos que julgamos serem os mais importantes e possíveis de cobrança na sua 
prova. 

Seção I - Das Disposições Preliminares (Art. 77 ao 81) 

SÃO ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL: 

I - O Tribunal de Justiça; 
II - Os Tribunais do Júri; 
III - Os Juízes de Direito e os Juízes Substitutos; 
IV - A Justiça Militar; 
V - Os Juizados Especiais e as Turmas de Recursos; 
VI - A Câmara Regional de Chapecó; 
VII - Os Juízes de Paz; 
VIII - Outros órgãos instituídos em lei. 

➔ Indicamos que o Aluno faça a leitura atenciosa do art. 79, uma vez que dispõe sobre a estrutura 
e funcionamento do Poder Judiciário e a carreira da magistratura. 

 

Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público, 
com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos 
de representação das respectivas classes. 

OS JUÍZES GOZAM DAS SEGUINTES GARANTIAS: AOS JUÍZES É VEDADO: 

I - Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 

I - Exercer, ainda que em disponibilidade, outro 
cargo ou função remunerada, salvo uma de 
magistério; 
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Tribunal de Justiça, e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado, 
assegurado, em qualquer hipótese, o direito à 
ampla defesa; 

II - Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 
participação em processo; 

III - Dedicar-se a atividade político-partidária. 

II - Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, na forma do art. 78, VIII;  

IV – Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios 
ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; e (NR) 

III - Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o 
disposto nos Arts. 23, I a III, 23-A e 128, II, desta 
Constituição e art. 153, III e § 2º, I, da Constituição 
Federal. (NR). 

V – Exercer a advocacia no juízo ou no Tribunal de 
Justiça do qual se afastou, antes de decorridos três 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneração. (NR) 

➔ Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 

Seção II - Do Tribunal de Justiça (Art. 82 ao 83) 

O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de no 
mínimo vinte e sete Desembargadores, nomeados dentre os magistrados de carreira, membros do Ministério 
Público e advogados, nos termos desta Constituição.  

O art. 83 desta Constituição prevê as competências do Tribunal de Justiça, vejamos: 

Art. 83. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

I - Eleger seus órgãos diretivos; 

II - Elaborar seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias 
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos; 

III - organizar sua secretaria e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, 
velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

IV - Propor a Assembleia Legislativa, observado o disposto no art. 118: 

a) a criação ou extinção de tribunais inferiores; 

b) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

c) a criação e a extinção de cargos e a fixação dos subsídios dos magistrados e dos juízes de paz 
do Estado, e os vencimentos integrantes dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados; e (NR). (Redação dada pela EC/42, de 2005). 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
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V - Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos da magistratura de primeiro e de 
segundo grau, ressalvada a competência do Governador do Estado para a nomeação dos 
Desembargadores oriundos do Ministério Público e da classe dos advogados; 

VI - Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários a 
administração da Justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei; 

VII - Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, juízes e servidores que 
lhe forem imediatamente vinculados; 

VIII - Aposentar os magistrados e os servidores da Justiça; 

IX - Solicitar, quando cabível, intervenção federal no Estado; 

X - Prestar, por escrito, através de seu Presidente, no prazo máximo de sessenta dias, todas as 
informações que a Assembleia Legislativa solicitar a respeito das atividades do Poder 
Judiciário; 

XI - Processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os Deputados e o Procurador-Geral de 
Justiça; 

b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os secretários de Estado, salvo a hipótese prevista 
no art. 75, os juízes e os membros do Ministério Público, os prefeitos, bem como os titulares 
de fundações, autarquias e empresas públicas, nos crimes de responsabilidade, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral; (NR) (Redação dada pela EC/42, de 2005). 

c) os mandados de segurança e de injunção e os “habeas-data” contra atos e omissões do 
Governador do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal 
ou de algum de seus órgãos, dos Secretários de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, 
do Procurador-Geral de Justiça e dos juízes de primeiro grau; 

d) os “habeas-corpus” quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita a sua 
jurisdição; 

e) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados; 

f) as ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais 
contestados em face desta Constituição; 

g) as representações para intervenção em Municípios; 

h) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais; 
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i) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões; 

j) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

XII – Julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira instância, bem como a 
validade de lei local contestada em face de lei estadual ou desta Constituição. (NR) (Redação 
dada pela EC/42, de 2005). 

XIII - Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei. 

Parágrafo único. Caberá à Academia Judicial a preparação de cursos oficiais de 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de 
vitaliciamento, e à Escola Superior da Magistratura a preparação para o ingresso na carreira. 
(NR) (Redação incluída pela EC/42, de 2005). 

Seção III - Da Declaração de Inconstitucionalidade e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Art. 84 ao 85) 

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. 

➔ São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal contestado em face desta Constituição: 

✓ O Governador do Estado; 
✓ A Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais; 
✓ O Procurador-Geral de Justiça; 
✓ O Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil; 
✓ Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa; 
✓ As federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual; 
✓ O Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, 

a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e as associações representativas de 
classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

Seção IV - Dos Tribunais do Júri (Art. 86)  
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Aos Tribunais do Júri, com a organização que a lei federal determinar, assegurados o sigilo das 
votações, a plenitude da defesa e a soberania dos veredictos, compete julgar os crimes dolosos 
contra a vida. 

Seção V - Dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos (Art. 87 ao 89) 

➔ Os juízes de direito e substitutos, exercendo a jurisdição comum estadual de primeiro grau, integram 
a carreira da magistratura com a competência que a lei de organização judiciária determinar. 

Seção VI - Da Justiça Militar (Art. 90) 

➔ Os Conselhos de Justiça funcionarão como órgãos de Primeiro Grau da Justiça Militar, constituídos 
na forma da lei de organização judiciária, com competência para processar e julgar, nos crimes 
militares definidos em Lei, os militares estaduais. 

Seção VII - Dos Juizados Especiais e da Justiça de Paz (Art. 91 ao 92) 

➔ A organização e distribuição da competência, a composição e o funcionamento dos Juizados Especiais 
de causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo, bem 
como das respectivas Turmas de Recursos, serão determinados na lei de organização judiciária. 

➔ A justiça de paz, remunerada, será composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, 
com mandato de quatro anos e competência para celebrar casamentos, verificar de ofício, ou em 
face de impugnação apresentada, o processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias e 
outras, sem caráter jurisdicional, conforme dispuser a lei de organização judiciária. 

CAPÍTULO V - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS DA JUSTIÇA 

Seção I - Do Ministério Público (Art. 93 ao 102) 

O Ministério Público e instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

➔ São funções institucionais do Ministério Público além das consignadas no art. 129 da Constituição 
Federal, as seguintes: 

✓ Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal; 
✓ Promover a ação de responsabilidade civil dos infratores de normas penais ou extra-penais, por atos 

ou fatos apurados em comissões parlamentares de inquérito; 
✓ Conhecer de representações por violação de direitos humanos ou sociais decorrentes de abuso de 

poder econômico ou administrativo, para apurá-las e dar-lhes curso junto ao órgão ou Poder 
competente; 

✓ Fiscalizar os estabelecimentos que abrigam menores, idosos, incapazes e pessoas portadoras de 
deficiência; 

✓ Velar pelas fundações. 
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O Ministério Público do Estado é exercido pelo Procurador-Geral de Justiça, pelos Procuradores 
de Justiça e pelos Promotores de Justiça. 

O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação, em sua realização, da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. 

SÃO GARANTIAS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: VEDAÇÕES AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

I - Vitaliciedade, após dois anos de exercício, não 
podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado; 

I - Receber, a qualquer título e sob qualquer 
pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais; 

II – Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, mediante decisão do órgão colegiado 
competente, integrante de sua estrutura, por voto 
da maioria absoluta de seus membros, assegurada 
ampla defesa; e (NR) 

II - Exercer a advocacia; 

III - Participar de sociedade comercial, na forma da 
lei; 

IV - Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 
outra função pública, salvo uma de magistério; 

III – Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do 
art. 23, III, desta Constituição e ressalvado o 
disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III e § 2º, I, 
da Constituição Federal. (NR 

V - Exercer atividade político-partidária. 

VI – Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios 
ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. (NR) 

➔ Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se as disposições desta 
seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 

Seção II - Da Advocacia do Estado (Art. 103) 

 

A Procuradoria-Geral do Estado, subordinada ao Gabinete do Governador, e a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, 
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cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

➔ O Procurador-Geral do Estado, chefe da advocacia do Estado, com prerrogativas e representação de 
Secretário de Estado, será nomeado pelo Governador dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, advogados, de reconhecido saber jurídico e reputação ilibada. 

➔ O ingresso na classe inicial da carreira de Procurador do Estado dependerá de concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. 

Seção III - Da Defensoria Pública (Art. 104) 

 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a 
orientação jurídica e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos necessitados, assim considerados 
os que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos de lei complementar. 

✓ Aos Defensores Públicos aplicam-se as seguintes vedações: 
✓ Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; 
✓ Exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais; 
✓ Participar de sociedade empresária, na forma da lei; 
✓ Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; 
✓ Exercer atividade político-partidária; e 
✓ Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 

públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

 

(MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de Justiça – Matutina) - Segundo a Constituição do Estado de 
Santa Catarina, é uma das funções institucionais do Ministério Público conhecer de representações 
por violação de direitos humanos ou sociais decorrentes de abuso de poder econômico ou 
administrativo, para apurá-las e dar-lhes curso junto ao órgão ou poder competente. 

Comentários 
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De acordo com o art. 95, inciso III, a afirmativa está correta. 

(Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) - Acerca da 

Constituição do Estado de Santa Catarina o Art. 29 — São estáveis após três anos de efetivo exercício 

os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º — 
O servidor público estável só perderá o cargo: EXCETO: 

a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 

Comentários 

De acordo com o art. 29 da CESC, a alternativa correta é letra D. 

(FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - O processo legislativo disciplinado na Constituição 
do Estado de Santa Catarina compreende a elaboração de: 

A) leis complementares, que serão aprovadas por maioria relativa dos votos dos Deputados. 

B) leis delegadas, que poderão disciplinar matéria atinente a planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e orçamentos. 

C) resoluções, editadas para regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida 
provisória em lei. 

D) medidas provisórias, em que, nos casos de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá 
as adotar, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

E) emendas à Constituição, por proposta de um terço das Câmaras Municipais do Estado, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa a seus membros. 

Comentários:  

De acordo com o art. 51, a alternativa correta é a letra D. 

(FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao Governador do Estado, observada a 
Constituição Estadual, é correto afirmar: 
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A) dentre suas atribuições privativas está a de nomear e exonerar os Secretários de Estado e o 
Procurador Geral do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa. 

B) em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente do Tribunal de Justiça e o 
Presidente da Assembleia Legislativa. 

C) vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta 
a última vaga, pouco importando o tempo restante de mandato. 

D) O Governador será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a 
Assembleia Legislativa e, nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça. 

E) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, 
noventa dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da 
legislação eleitoral. 

Comentários 

De acordo, com o art. 73, da CESC, a alternativa correta é a letra D. 

TÍTULO V - DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL 

Neste título faremos o estudo sobre a segurança pública do estado, sendo organizada da seguinte forma: 

 

CAPÍTULO II - DA POLÍCIA CIVIL 

A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, subordina-se ao Governador do Estado, cabendo-lhe: 

A segurança pública, 
dever do Estado, direito e 

responsabilidade de 
todos, é exercida para a 
preservação da ordem 

pública e da incolumidade 
das pessoas e do 

patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:

I- Da Polícia Civil (Art. 106)

II - Da Polícia Militar (Art. 107)

III - Do Corpo de Bombeiros Militar (Art. 108)
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✓ Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, 
exceto as militares; 

✓ A execução dos serviços administrativos de trânsito; 
✓ A supervisão dos serviços de segurança privada; 
✓ O controle da propriedade e uso de armas, munições, explosivos e outros produtos controlados; 
✓ A fiscalização de jogos e diversões públicas. 

CAPÍTULO III - DA POLÍCIA MILITAR 

À Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada com base na hierarquia 
e na disciplina, subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos limites de sua competência, além de 
outras atribuições estabelecidas em Lei: 

✓ Exercer a polícia ostensiva; 
✓ Cooperar com órgãos de defesa civil; e 
✓ Atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como de restauração da ordem 

pública. 

CAPÍTULO III A - DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

 

O Corpo de Bombeiros Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizado 
com base na hierarquia e disciplina, subordinado ao Governador do Estado, cabe, nos limites de 
sua competência, 

CAPÍTULO IV - DA DEFESA CIVIL  

 

A Defesa Civil, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tem por objetivo planejar e 
promover a defesa permanente contra as calamidades públicas e situações emergências. 
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CAPÍTULO V - DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA 

➔ Instituto Geral de Perícia é o órgão permanente de perícia oficial, competindo-lhe a realização de 
perícias criminais, os serviços de identificação civil e criminal, e a pesquisa e desenvolvimento de 
estudos nesta área de atuação. 

TÍTULO VI - DOS ASSUNTOS MUNICIPAIS E 

MICRORREGIONAIS 

CAPÍTULO ÚNICO - DO MUNICÍPIO 

Seção I - Disposição Geral (Art. 110) 

Município é parte integrante do Estado, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos 
da Constituição Federal e desta Constituição. 

 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de 
viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.  

Seção II - Da Organização (Art. 111 ao 111- A) 

➔ O Município rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 

Seção III - Da Competência (Art. 112) 

Esta seção é composta por um único artigo, recomendamos a leitura atenciosa do mesmo. 
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Seção IV - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária do Município (Art. 113) 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das 
subvenções e a renúncia de receitas, é exercida: 

➔ Pela Câmara Municipal, mediante controle externo; 
➔ Pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. 

Seção V - Das Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões (Art. 114) 

Esta seção é composta por um único artigo, recomendamos a leitura atenciosa do mesmo. 

 

(Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) De acordo com a 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 105 — A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Analise as afirmativas e marque V 
(verdadeiro) e F (falso) referente ao artigo citado acima: 

() Polícia Civil.  

() Polícia Militar. 

() Polícia Federal.  

() Corpo de Bombeiros Militar. 

() Instituto Geral de Perícia.  

() Tribunal Superior Estadual. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V, V. 

B) V, F, F, V, V, F. 

C) V, V, F, V, V, F. 

D) V, V, V, V, V, V 
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E) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

O art. 105 CESC, dispõe que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: I - Policia Civil; II - Policia Militar; III – Corpo de Bombeiros Militar. 
Portanto, letra E. 

(FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao controle de constitucionalidade das 
normas frente à Constituição Estadual, é correto afirmar: 

A) ao declarar a inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça, pela maioria simples de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou 
de outro momento que venha a ser fixado. 

B) proposta a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, o autor poderá 
requerer a desistência da demanda, até que sejam apresentadas as informações solicitadas aos órgãos 
ou às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 

C) somente pelo voto da maioria simples de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual 
ou municipal. 

D) estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, dentre outros, o Prefeito, a Mesa da Câmara 
ou um quarto dos Vereadores. 

E) no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade que confronte uma norma municipal com 
dispositivo da Constituição Estadual que é mera reprodução da Constituição Federal, o Tribunal de 
Justiça não poderá julgar a demanda, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal 
Federal. 

Comentários 

De acordo com o art. 85, inciso II, a alternativa correta é a letra D. 

(FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - No que diz respeito ao Tribunal de Contas do 
Estado, observada a Constituição Estadual, é correto afirmar: 

A) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que todos serão 
indicados pela Assembleia Legislativa. 

B) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que todos serão 
indicados pelo Governador do Estado. 
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C) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que quatro serão 
indicados pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado. 

D) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que quatro serão 
indicados pela Assembleia Legislativa e cinco pelo Governador do Estado. 

E) Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que tenham mais de 
vinte e um anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 

Comentários 

De acordo com o art. 61, §2º, da CESC, a alternativa correta é a letra C. 

TÍTULO VII - DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (ART. 115 AO 119) 

Este capítulo é composto de 5 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que 
essas disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CAPÍTULO II - DOS ORÇAMENTOS (ART. 120 AO 124) 

Este capítulo é composto de 5 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que 
essas disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CAPÍTULO III - DA TRIBUTAÇÃO (ART. 125 AO 133) 

Seção I - Das Disposições Gerais 

Com relação aos tributos o Estado e seus Município possuem competências e vedações. Para melhor 
compreender observe a tabela abaixo:  

COMPETÊNCIA AO ESTADO INSTITUIR OS SEGUINTES 

TRIBUTOS: 
É VEDADO AO ESTADO E A SEUS MUNICÍPIOS: 

I - Impostos; 
I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça; 

II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, 
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independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 

III – Cobrar tributos: 
a) em ralação a fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas 

V - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 
de bens por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, excluída a cobrança de preço pela 
utilização de vias conservadas pelo Estado; 

VI - Instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros e da 
União; 
b) templos de qualquer culto religioso; 
c) patrimônio, renda ou serviços de partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores e, atendidos os 
requisitos da lei, de instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão; 

VII - Estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 

Seção II - Dos Impostos do Estado 

➔ Compete ao Estado instituir: 
✓ Impostos sobre: 

a) transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens ou direitos; 

b) operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

c) propriedade de veículos automotores; 

✓ Adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas em seu território, a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. 
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Seção III- Dos Impostos Dos Municípios 

COMPETE AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE: 

I - Propriedade predial e territorial urbana; 
II - Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição; 
III - Serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar, exceto os de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação. 

Seção IV - Da Repartição Das Receitas Tributárias 

Esta seção é composta por um artigo. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que 
essas disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

TÍTULO VIII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 134 ao 150. As chances de que essas disposições sejam 
cobradas em sua prova é muito pequena.  

TÍTULO IX - DA ORDEM SOCIAL  

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 151 ao 192 A. As chances de que essas disposições sejam 
cobradas em sua prova é muito pequena.  

TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (ART. 193 AO 196)  

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 193 ao 196. As chances de que essas disposições sejam 
cobradas em sua prova é muito pequena.  

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 57 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado!  
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Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 

Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço!  

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) De acordo com a 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 105 — A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Analise as afirmativas e marque V(verdadeiro) e F(falso) 
referente ao artigo citado acima: 

() Polícia Civil.  

() Polícia Militar. 

() Polícia Federal.  

() Corpo de Bombeiros Militar. 

() Instituto Geral de Perícia.  

() Tribunal Superior Estadual. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V, V. 

B) V, F, F, V, V, F. 

C) V, V, F, V, V, F. 

D) V, V, V, V, V, V 

E) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

O art. 105 CESC, dispõe que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: I - Policia Civil; II - Policia Militar; III – Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, letra E. 

2. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) Conforme a 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 11 — O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando: 
Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo citado acima: 
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I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

II - Quando forem prestadas contas devidas, na forma da lei.  

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) apenas I, II, IV. 

B) apenas I, III, IV. 

C) apenas I, II, III. 

D) nenhuma das alternativas. 

E) todas as alternativas estão corretas. 

Comentários 

De acordo com o art. 11 da CESC, somente estão corretas as afirmativas I, III e IV. Portanto, alternativa B.  

3. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) - Acerca da 

Constituição do Estado de Santa Catarina o Art. 29 — São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º — O servidor 
público estável só perderá o cargo: EXCETO: 

a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 

Comentários 

De acordo com o art. 29 da CESC, a alternativa correta é letra D.  

4. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) Acerca da 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 12 — São bens do Estado: Assinale a alternativa CORRETA 
que representa três bens sobre o artigo citado acima: 

a) órgãos da administração direta; instituição de fundação pública; atos, programas, obras, serviços e as 
campanhas dos órgãos e entidades da administração pública. 

b) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; produção e consumo. 
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c) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; as terras devolutas situadas em seu território que 
não estejam compreendidas entre as da União; a rede viária estadual, sua infraestrutura e bens acessórios. 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 

Comentários  

De acordo com o art. 12, inciso III, a alternativa correta é a letra C.  

5. (MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de Justiça – Matutina) - Segundo a Constituição do Estado de 
Santa Catarina, é uma das funções institucionais do Ministério Público conhecer de representações por 
violação de direitos humanos ou sociais decorrentes de abuso de poder econômico ou administrativo, para 
apurá-las e dar-lhes curso junto ao órgão ou poder competente. 

Comentários 

De acordo com o art. 95, inciso III, a afirmativa está correta.  

6. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - O processo legislativo disciplinado na Constituição 
do Estado de Santa Catarina compreende a elaboração de: 

a) leis complementares, que serão aprovadas por maioria relativa dos votos dos Deputados. 

b) leis delegadas, que poderão disciplinar matéria atinente a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

c) resoluções, editadas para regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida provisória 
em lei. 

d) medidas provisórias, em que, nos casos de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá as 
adotar, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

e) emendas à Constituição, por proposta de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa a seus membros. 

Comentários 

De acordo com o art. 51, a alternativa correta é a letra D. 

7. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Dispõe o art. 1° da Constituição do Estado de 

Santa Catarina: “O Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República Federativa do Brasil, 
formado pela união de seus Municípios, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

preservará os princípios que informam o estado democrático de direito e tem como fundamentos: […]”
. Assinale a alternativa que contém todos os fundamentos a que se refere o texto constitucional. 

a) a soberania estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, o pluralismo político. 

b) a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, o pluralismo político. 
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c) a soberania nacional, a autonomia estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. 

d) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento estadual, erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

e) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Comentários  

De acordo com o art. 1º, da CESC, a alternativa correta é a letra C. 

8. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao Governador do Estado, observada 
a Constituição Estadual, é correto afirmar: 

a) dentre suas atribuições privativas está a de nomear e exonerar os Secretários de Estado e o Procurador 
Geral do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa. 

b) em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da 
Assembleia Legislativa. 

c) vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a 
última vaga, pouco importando o tempo restante de mandato. 

d) O Governador será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a 
Assembleia Legislativa e, nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça. 

e) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, noventa 
dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação 
eleitoral. 

Comentários 

De acordo, com o art. 73, da CESC, a alternativa correta é a letra D. 

9. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao controle de constitucionalidade 
das normas frente à Constituição Estadual, é correto afirmar: 

a) ao declarar a inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça, pela maioria simples de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

b) proposta a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, o autor poderá requerer 
a desistência da demanda, até que sejam apresentadas as informações solicitadas aos órgãos ou às 
autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 
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c) somente pelo voto da maioria simples de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. 

d) estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, dentre outros, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou 
um quarto dos Vereadores. 

e) no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade que confronte uma norma municipal com dispositivo 
da Constituição Estadual que é mera reprodução da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça não poderá 
julgar a demanda, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 

Comentários 

De acordo com o art. 85, inciso II, a alternativa correta é a letra D. 

10. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - No que diz respeito ao Tribunal de Contas do 
Estado, observada a Constituição Estadual, é correto afirmar: 

a) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pela Assembleia Legislativa. 

b) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pelo Governador do Estado. 

c) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado. 

d) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e cinco pelo Governador do Estado. 

e) Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que tenham mais de vinte e 
um anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública. 

Comentários 

De acordo com o art. 61, §2º, da CESC, a alternativa correta é a letra C.  

LISTA DE QUESTÕES  

1. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) De acordo com a 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 105 — A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Analise as afirmativas e marque V(verdadeiro) e F(falso) 
referente ao artigo citado acima: 

() Polícia Civil.  

() Polícia Militar. 

() Polícia Federal.  



 

 

 

 

 

53 
56 

() Corpo de Bombeiros Militar. 

() Instituto Geral de Perícia.  

() Tribunal Superior Estadual. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V, V. 

B) V, F, F, V, V, F. 

C) V, V, F, V, V, F. 

D) V, V, V, V, V, V 

E) Nenhuma das alternativas. 

2. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Auxiliar Administrativo) Conforme a 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 11 — O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando: 
Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo citado acima: 

I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

II - Quando forem prestadas contas devidas, na forma da lei.  

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) apenas I, II, IV. 

B) apenas I, III, IV. 

C) apenas I, II, III. 

D) nenhuma das alternativas. 

E) todas as alternativas estão corretas. 

3. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) - Acerca da 

Constituição do Estado de Santa Catarina o Art. 29 — São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º — O servidor 
público estável só perderá o cargo: EXCETO: 

a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 
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4. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Irineópolis - SC - Controlador Interno) Acerca da 

Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 12 — São bens do Estado: Assinale a alternativa CORRETA 
que representa três bens sobre o artigo citado acima: 

a) órgãos da administração direta; instituição de fundação pública; atos, programas, obras, serviços e as 
campanhas dos órgãos e entidades da administração pública. 

b) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; produção e consumo. 

c) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; as terras devolutas situadas em seu território que 
não estejam compreendidas entre as da União; a rede viária estadual, sua infraestrutura e bens acessórios. 

d) nenhuma das alternativas. 

e) todas as alternativas 

5. (MPE-SC - 2019 - MPE-SC - Promotor de Justiça – Matutina) - Segundo a Constituição do Estado de 
Santa Catarina, é uma das funções institucionais do Ministério Público conhecer de representações por 
violação de direitos humanos ou sociais decorrentes de abuso de poder econômico ou administrativo, para 
apurá-las e dar-lhes curso junto ao órgão ou poder competente. 

6. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - O processo legislativo disciplinado na Constituição 
do Estado de Santa Catarina compreende a elaboração de: 

a) leis complementares, que serão aprovadas por maioria relativa dos votos dos Deputados. 

b) leis delegadas, que poderão disciplinar matéria atinente a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

c) resoluções, editadas para regular as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida provisória 
em lei. 

d) medidas provisórias, em que, nos casos de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá as 
adotar, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. 

e) emendas à Constituição, por proposta de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa a seus membros. 

7. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Dispõe o art. 1° da Constituição do Estado de 

Santa Catarina: “O Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República Federativa do Brasil, 
formado pela união de seus Municípios, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

preservará os princípios que informam o estado democrático de direito e tem como fundamentos: […]”
. Assinale a alternativa que contém todos os fundamentos a que se refere o texto constitucional. 

a) a soberania estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, o pluralismo político. 

b) a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, o pluralismo político. 

c) a soberania nacional, a autonomia estadual, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. 
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d) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento estadual, erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

e) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

8. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao Governador do Estado, observada 
a Constituição Estadual, é correto afirmar: 

a) dentre suas atribuições privativas está a de nomear e exonerar os Secretários de Estado e o Procurador 
Geral do Estado, ouvida a Assembleia Legislativa. 

b) em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da governança o Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da 
Assembleia Legislativa. 

c) vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a 
última vaga, pouco importando o tempo restante de mandato. 

d) O Governador será submetido a processo e julgamento, nos crimes de responsabilidade, perante a 
Assembleia Legislativa e, nos comuns, perante o Superior Tribunal de Justiça. 

e) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, noventa 
dias antes do término do mandato governamental vigente, atendidas as demais condições da legislação 
eleitoral. 

9. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - Em relação ao controle de constitucionalidade 
das normas frente à Constituição Estadual, é correto afirmar: 

a) ao declarar a inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça, pela maioria simples de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

b) proposta a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, o autor poderá requerer 
a desistência da demanda, até que sejam apresentadas as informações solicitadas aos órgãos ou às 
autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. 

c) somente pelo voto da maioria simples de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. 

d) estão legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, dentre outros, o Prefeito, a Mesa da Câmara ou 
um quarto dos Vereadores. 

e) no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade que confronte uma norma municipal com dispositivo 
da Constituição Estadual que é mera reprodução da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça não poderá 
julgar a demanda, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 

10. (FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado) - No que diz respeito ao Tribunal de Contas do 
Estado, observada a Constituição Estadual, é correto afirmar: 
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a) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pela Assembleia Legislativa. 

b) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que todos serão indicados 
pelo Governador do Estado. 

c) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por sete Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado. 

d) O Tribunal de Contas do Estado será integrado por nove Conselheiros, sendo que quatro serão indicados 
pela Assembleia Legislativa e cinco pelo Governador do Estado. 

e) Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que tenham mais de vinte e 
um anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública. 

GABARITO 
1. E 
2. B 
3. D 
4. C 
5. CORRETA 
6. D 
7. C 
8. D 
9. D 
10. C 
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