RESPOSTAS AOS RECURSOS AO CARGO DE CONTADOR – E

QUESTÃO 29
O artigo 44 da Lei nº 4.320/1964, estabelece que os créditos extraordinários devem ser
abertos por decreto do poder executivo e submetidos ao poder legislativo correspondente.
Na união, esse tipo de crédito é aberto por medida provisória do poder executivo e
submetido ao congresso nacional.
A crítica ao uso da palavra “deverão, é improcedente e infundada, pois esta palavra tem o
sentido afirmativo, diferentemente da palavra “poderão” que aí sim causaria dúvida.
Sendo assim, a única alternava cabível é a letra “A”, créditos extraordinários. Fica portanto
mantida a alternativa “A” como a correta na questão 29.
Recurso IMPROCEDENTE

QUESTÃO 30
Quanto as alternativas cabe o entendimento de que:
 Alternativa “A” incorreta pois o suprimento de fundos cumpre todas as fases da despesa
pública;
 Alternativa “B” incorreta pois não pode ser concedido a responsável por dois
suprimentos;
 Alternativa “C” incorreta pois obriga sim o servidor a uma futura prestação de contas;
 Alternativa “D” incorreta pois não pode ser concedido a servidor declarado em alcance.
Sendo assim, a única alternativa que fica como correta é a letra “E”, em que o suprimento
de fundos deve ser precedido de empenho na dotação própria.
O erro de digitação desta banca elaboradora da questão, trocando o “na” (como está
estabelecido na legislação), pelo “ou”, como consta na alternativa “E”, torna nula esta
alternativa que seria a correta.
Diante dos fatos, esta banca elaboradora assume integralmente a responsabilidade pelo
erro de digitação ocorrido, solicitando anulação da questão de número 30 da prova de
contador.
Recurso PROCEDENTE
QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO 40
Candidato sugere a utilização de exemplos e identifica a questão como “confusa e com
tendência a erro”. A banca elaboradora da questão agradece às críticas e sugestões do
candidato porém as considera infundadas. A utilização de exemplos contribuiria
significativamente para a escolha da alternativa correta. O domínio dos conceitos
estabelecidos na legislação se torna fator preponderante à resolução da questão, que tem
como aspecto central a possibilidade de alienação do bem.
Portanto nesta questão de número 40, fica estabelecida como correta a alternativa fixada
pela banca elaboradora da questão, ou seja, a letra “A”, bens dominicais.
Recurso IMPROCEDENTE

