PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PROCESSO SELETIVO - 01/2019
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

RECURSOS
Período de recursos contra o gabarito e o caderno de questões
INSCRI
NOME
ÇÃO

DETALHES

Esta questão solicita "... assinale a alternativa que se refere
CORRETAMENTE à ..."
Nesse sentido, por CORRETAMENTE entende-se por letra igual
ao da Lei.
16

CLEBER SPADARI

Assim a questão foi mal formulada, pos trás a descrição
DOMINICAIS, e o texto da Lei se for analisar corretamente trás a
grafia DOMINIAIS, o que gerou dúvida na hora da prova.
Solicita o cancelamento da questão e pontuação para todos os
participantes.

SITUAÇ
RESPOSTA
ÃO
as questões só poderão
ser anuladas pela
ocorrência de erro
material, o que não se
aplica ao caso específico.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do
povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e
praças;
II - os de uso especial, tais
como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou
estabelecimento da
INDEFE administração federal,
RIDO estadual, territorial ou
municipal, inclusive os de
suas autarquias;
III - osdominicais, que
constituem o patrimônio
das pessoas jurídicas de
direito público, como
objeto de direito pessoal,
ou real, de cada uma
dessas entidades.
Estabelece o art. 3º. da
LICC o princípio de que
ninguémpode
alegarodesconhecimento
da lei.

Questão formulada em desacordo com a legislação vigente.

16

4

CLEBER SPADARI

GERVASIO REAME JÚNIOR

Ausência de erro material,
Qualquer guarda municipal independente da Classe em que esteja
consonância com o art. 9.º
pode ser nomeado pelo Prefeito para ser Comandante, "cargo em
INDEFE daLEI COMPLEMENTAR
comissão de direção", por força da Lei Complementar Municipal de
RIDO N° 59, DE 8 DE AGOSTO
Birigui 79/2017.
DE 2014.
recurso indeferido
Solicita o cancelamento da questão e pontuação para todos os
candidatos.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do
povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e
praças;
II - os de uso especial, tais
como edifícios ou terrenos
Na questão de número 2, a alternativa considerada como correta
destinados a serviço ou
trás em seu texto a palavra "dominical", porém o artigo 4°,
estabelecimento da
parágrafo único, da lei federal 13.022, trás em seu texto original a
administração federal,
palavra "dominial".
estadual, territorial ou
Após pesquisa no dicionário, podemos verificar que dominial é
IMPRO municipal, inclusive os de
sinônimo de dominical, porém o dicionário nos mostra também que
CEDEN suas autarquias;
a palavra "dominical" tem o sentido de se referir ao dia da semana
TE
III - os dominicais, que
domingo. Neste contexto, como a alternativa em questão teve um
constituem o patrimônio
termo alterado em relação ao texto original da lei, deu-se então a
das pessoas jurídicas de
impressão de se tratar de uma "pegadinha" (termo popular),
direito público, como
fazendo com que o candidato se confundisse e fosse induzido ao
objeto de direito pessoal,
erro.
ou real, de cada uma
dessas entidades.
Estabelece o art. 3º. da
LICC o princípio de que
ninguémpode
alegarodesconhecimento
da lei.

Página 1 de 1

