
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284217 

Cargo: Controle Interno 

Questão recorrida: 09 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Solicito a anulação da questão numero 9, pois segundo o conteúdo 

constante no edital do concurso, somente seria questionado referente a lei 6.404/1976 os 

itens que seguem na integra: \"Operações financeiras. Demonstrações financeiras de 

acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. \" e \"Provisões, participações, reservas e 

dividendos de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações.\", ou seja, em nenhum 

momento no edital é solicitado conteúdo referente \"investimento relevante\", portanto 

não poderia haver questão sobre o que não consta no conteúdo do edital.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

09. Conforme a Lei nº 6.404/1976, considera-se relevante o 

investimento: 

I - Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio 

líquido da companhia; 

II - No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor 

contábil é igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do 

patrimônio líquido da companhia. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas I está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 



 

 

   

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a SEÇÃO IV da Lei 6.404/1976 

trata sobre Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, tendo 

em seu parágrafo único informações relacionadas ao questionado 

na questão. Sendo assim, a questão permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 


