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Ato 013/CP/ED/001/16 
 

RETIFICA O ATO 011 QUE  DIVULGA A DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE 
PROVAS, APLICAÇÃO DAS PROVAS E DIVULGA O  GABARITO DEFINITIVO DO EDITAL Nº 

001/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, com base nos pareceres da banca 
julgadora do Instituto o Barriga Verde, atendendo os dispositivos e normas estabelecidas no edital nº. 
001/2016, resolve: 
 
 
1.Retificar o  julgamento dos recursos contra as questões da prova escrita e incluir o Julgamento dos 
Recursos tempestivos contra as questões 26 e 27 de Legislação Comuns aos Cargos de Bibliotecário; 
Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Farmacêutico; Farmacêutico Bioquímico/Analista Clínico; Fisioterapeuta; 
Nutricionista; Psicólogo; Médicos; Assistente Social; Biólogo; Médico Veterinário; Monitor Social 
Desportivo; Procurador Municipal, conforme segue:  
 
 
Questão 26- Legislação  
Candidatos: 327040- 324156-314241 
Alegação: Candidatos alegam que haveria mais de uma alternativa a ser assinalada citando a Lei 
Orgânica. 
Decisão: Aos candidatos não assiste razão, tendo em vista que a questão refere-se à Lei Complementar 
130/2001, in verbis: Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
Ademais ainda que se considere a Lei Orgânica como base para responder a questão em comento, 
temos que: Art. 13, parágrafo II da lei orgânica :II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos […] 

Portanto, ao resolver uma questão deve-se levar em conta sua interpretação, o que a Lei Orgânica prevê 
é que a investidura em cargo Público depende de aprovação prévia em Concurso Público, no entanto, 
temos que,  a investidura em Cargo Público só se efetivará  com a posse.  
Referência Bibliográfica 
https://leismunicipais.com.br/a1/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-chapeco-sc. 
 
INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 27- Legislação  
Candidatos: 322293- 324156-330939  
Alegação: Candidatos solicitam a anulação da questão alegando que a alternativa D estaria incorreta. 
 
Decisão: A alternativa D da questão está correta, pois vai ao encontro do disposto no artigo 44 da Lei 
Complementar 130/2001, ou seja, a reposição de valores ao erário pelo servidor público tanto pode ser 
dar em parcelas mensais quanto em cota única, desde que previamente comunicado o fato ao servidor 
público. 
 
Referência Bibliográfica 
https://leismunicipais.com.br/a1/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-chapeco-sc. 
 
INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
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2. Incluir ainda o Julgamento de Recurso da  Questão 78 do Cargo de Procurador Jurídico do candidato 
inscrição 331738, conforme segue:  
 
Questão 78 – Procurador Municipal 
Candidato: 331738 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, requerendo a priori a sua 

anulação.  

Decisão: Não assiste razão ao Recorrente. O gabarito está correto. O enunciado n. I objeto de 

contestação é uma premissa incorreta. A Administração Pública deverá invocar autorização judicial para 

a demolição de casa habitada.  Este entendimento é inequívoco uma vez que segue as diretrizes 

proferidas pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1217234,  pela sistemática dos recursos 

representativos da controvérsia (atual decisão de afetação). Isto significa dizer consoante o art. 1039 do 

NCPC/15,  que tais decisões vinculam a todos os órgãos colegiados julgadores do país, os quais deverão 

decidir aplicando a mesma tese firmada.  

INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
 

 
 

Chapecó (SC), 24 de maio de 2016. 
 

Luciano José Buligon 
Prefeito Municipal 


