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ATO 005/CP/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E 

GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O Senhor Rubens Bernardo Schmidt, Presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Alta 

do Norte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o julgamento dos 

recursos contra questões de prova e gabarito preliminar conforme segue: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

Questão 31  
Candidato: 621055 
Alegação: candidato alega que segundo as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, 
NBCT 16.1 O Conceito apresentado é do patrimônio público e não Patrimônio Liquido como 
consta na Questão. 

DEFERIDO: o argumento do candidato merece provimento, uma vez que o conceito 

apresentado refere-se ao patrimônio públlico e não patrimônio líquido, conforme determina a 
NBC T 16.1. Além deste fato, a referida NBC T 16.1 foi revogada pela NBC TSP estrutura 
conceitual em 01/01/2017 e o termo a ser utilizado na norma vigente é situação líquida. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 40  
Candidato: 621072 
Alegação: em síntese, candidato alega que a questão de número 40 gera dúvidas quanto a 
sua interpretação, pois não determina qual lei seguir para realização do cálculo, sendo que 
seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal o cálculo seria de uma forma (6%), e se seguir a 
Lei Orgânica seria com outra alíquota (5%). 

INDEFERIDO: a questão pede o valor máximo que pode ser destinado para pagamento de 

despesas com pessoal do poder legislativo, baseado na receita corrente líquida. O termo 
receita corrente líquida é uma expressão adotada pela lei de responsabilidade fiscal para 
limitar os gastos dos entes públicos. O percentual máximo é de 6% o que não impede que 
estados e municípios adotem percentuais menores. O edital ainda menciona expressamente 
que seria cobrado conhecimento sobre a lei de responsabilidade fiscal. Neste sentido, o 
percentual de 6% é o máxmo que o município poderia utilizar para despesas com pessoal do 
poder legislativo (o que foi pedido no enunciado). Além deste fato, o percentual de 5% 
mencionado na lei orgânica do município (conteúdo que não constava no edital) não tem por 
base a receita corrente líquida, mas sim receita de tributos e transferências recebidas. Diante 
do exposto, o percentual máximo que poderia ser utiliado pelo munícpio para despesas com 
pessoal do poder legislativo é 6% (alternativa A). 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Ponte Alta do Norte, 17 de julho de 2017 

Rubens Bernardo Schmidt 
Presidente da Câmara de Vereadores 


