
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 
RECORRENTE: candidato inscrição nº 276168 
Cargo: Controle Interno 
Questão recorrida: 15 
Tipo de Prova: 04 
 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A questão nº 15 diz o seguinte: Em caso de greve dos servidores de seu 

intermediário, a Conta única do Tesouro Nacional será operacionalizada por mediação de 

qual banco? E teve como resposta a alternativa A) Caixa Econômica Federal. No entanto 

conforme a medida provisória nº 2.170-36 de 23/08/2001 no parágrafo único do ART. 1º, 

Nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação 

financeira pelo sistema de caixa único do Tesouro Nacional, os recursos poderão, 

excepcionalmente, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser depositados no Banco 

do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal. Sendo assim, a questão teria duas respostas 

corretas, tornando-a passível de anulação.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida tem o seguinte enunciado: 

 

15. Em caso de greve dos servidores de seu intermediário, a Conta 

Única do Tesouro Nacional será operacionalizada por mediação de 

qual banco? 

A) Caixa Econômica Federal 

B) Banco Central do Brasil. 

C) Banco do Brasil. 

D) Banco Bradesco. 

 

Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

 

DEFERIDO. Prezado candidato, o Banco do Brasil exerce a função 

de agente financeiro do Tesouro. Fonte: 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/programacao_financeira/con

ta_unica.asp 

Dessa forma, a alternativa correta é “Banco do Brasil”. 



 

 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

DEFERIMENTO do recurso apresentado, para o fim de alterar a resposta inicialmente 

divulgada, passando a constar como resposta correta “Banco do Brasil”. 

 

Assim o sendo, para o caso do Recorrente – tipo de prova 4 – a 

resposta correta da questão nº 15 passa a ser a alternativa “C”. 

 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 
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             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 


