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EDITAL Nº 05/2019 

EDITAL DE GABARITO PRELIMINAR  

DO CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
49.887.516/0001-99, com sede administrativa na AV. DR. Couto Junior nº 234, Centro, Alvinlândia -SP, Estado de São 
Paulo, neste ato representado por seu Presidente ATALIBA JOSÉ SOARES GUERRA, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber e TORNA PÚBLICO o edital de o Edital de Gabarito Preliminar das Provas Objetiva e Discursiva do Concurso 
Público nº 01/2019 conforme segue:  

Art. 1º - DIVULGAR o GABARITO PRELIMINAR da PROVA OBJETIVA (ANEXO I)  e  PROVA DISCURSIVA 
(ANEXO II) realizadas no dia 24 de novembro de 2019 do Concurso Público nº 01/2019, cujo teor pode ser 
consultado no site da empresa organizadora www.spbrasilconcursos.com.br e no site 
www.camaraalvinlandia.sp.gov.br, no ANEXO I e II, a partir das 17h00 do dia 25.11.2019.  
 
Art. 2º - COMUNICAR aos Candidatos que os CADERNOS DE QUESTÕES estarão disponíveis dentro da 
“ÁREA DO CANDIDATO” em “ARQUIVOS” para consulta durante o prazo recursal, que tem início à 0h01 
do dia 26.11.2019 e término às 23h59 do dia 27.11.2019.  
 
Art. 3º - COMUNICAR aos Candidatos que discordâncias quanto as respostas divulgadas no Gabarito 
Preliminar devem ser debatidas exclusivamente por meio de RECURSO, o qual deve ser interposto pelo 
Candidato no site www.spbrasilconcursos.com.br, dentro da “ÁREA DO CANDIDATO”, clicando em 
“RECURSOS”. Compete ao Candidato, em cumprimento ao disposto no item 12 do Edital Normativo, 
fundamentar e argumentar sua resposta, demonstrando qual a alternativa correta no seu entender ou as 
razões pelas quais a questão deve ser alterada ou anulada.  
 
Art. 4º - COMUNICAR aos Candidatos que o PRAZO DO RECURSO contra o Gabarito Preliminar tem início 
às 0h01 do dia 26.11.2019 e se encerra às 23h59 do dia 27.11.2019. Qualquer recurso interposto fora desse 
período é considerado precluso.  
 
Sem mais, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

 

Alvinlândia/SP, 25 de novembro de 2019.  

  

 

 

ATALIBA JOSÉ SOARES GUERRA 
Presidente da Câmara Municipal  
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ANEXO I – GABARITO PRELIMINAR 

 
GABARITO PROVA OBJETIVA - ASSESSOR JURÍDICO 
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GABARITO PROVA OBJETIVA – CONTADOR 
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ANEXO II – GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA 
 

 
DIVULGA, o GABARITO PRELIMINAR da respectiva prova discursiva, conforme abaixo 
descrito: 
 

PARECER De 0 a 100 pontos 
A. a correção gramatical.  De 0 a 20 pontos. 
B. a utilização das técnicas e formas indicadas para elaboração da peça prática. De 0 a 20 pontos. 
C. a interpretação e exposição do tema abordado.  De 0 a 20 pontos. 
D. o raciocínio jurídico e a sua fundamentação.  De 0 a 20 pontos. 
E. a clareza e coerência da sua conclusão.  
 

De 0 a 20 pontos. 

 

CABEÇALHO:  

 

Parecer nº: 01/2019  

Referência: Projeto de Lei nº 001/19  

Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Alvinlândia.  

 

FUNDAMENTAÇÃO:  

 

Primeiramente o candidato deve relatar brevemente os fatos expostos no enunciado.  

Após, deve explanar tecnicamente o seu parecer, indicando os aspectos jurídicos e legais observáveis ao caso.  

No caso, o candidato deve desenvolver a tese segundo a qual encontra-se o Projeto de Lei totalmente viciado ou incorreto, 

pois muito embora tenha sido corretamente enviado ao legislativo referida proposta, visando a autorização deste, nos 

termos do preceituado no inciso IX do artigo 31 e na primeira parte do inciso I do artigo 121, ambos da Lei Orgânica 

Municipal, os quais, expressamente, exigem a autorização legislativa para a alienação de bens imóveis, temos que 

encontra-se o mesmo em dissonância com o preceituado no artigo 121 e seu inciso I, ambos do mesmo diploma (Lei 

Orgânica Municipal), pois além da autorização legislativa, exige o dispositivo, que no caso de alienação (neste caso 

mediante venda), terá esta que ser precedida de avaliação, bem como concorrência pública, que só poderá ser 

dispensada nos casos de doação e permuta.  

 

DISPOSITIVO:  

 

O candidato deveria concluir o parecer opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei, tendo em vista estar o seu 

conteúdo em dissonância com o que prescreve o dispositivo da Lei Orgânica Municipal, sendo o vício considerado 

insanável.  

 

FINALIZAÇÃO:  

 

Local/Data.  

Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Alvinlândia.  

 


