
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO CIVIS DO RIO DE JANEIRO
DECRETO 2.479/79

01.  A licença para repouso à gestante será concedida, com vencimento e vantagens integrais , 
pelo prazo de seis meses, prorrogável, no caso de aleitamento materno, por no mínimo trinta dias 
e,  no máximo,  90  (noventa)  dias,  mediante  a  apresentação  de  laudo médico  circunstanciado 
emitido pelo serviço de perícia médica oficial do Estado, podendo retroagir sua prorrogação até:
A) trinta dias, a partir da data do referido laudo;
B) quarenta dias, a partir da data do referido laudo;
C) sessenta dias, a partir da data do referido laudo;
D) quinze dias, a partir da data do referido laudo;
E) cento e vinte dias, a partir da data do referido laudo.

02.  A pena de suspensão será aplicada em casos de:
A) reincidência específica em falta já punida com advertência;
B) reincidência em falta já punida com repreensão;
C) desobediência ou falta de cumprimento dos deveres relativos ao serviço público;
D) embriaguez habitual ou em serviço, ou em casos de negligência em serviço;
E) falta de exação no cumprimento do dever que é atribuído ao funcionário.

03. O funcionário deixará de receber:
A)  dois  terços  do  vencimento  e  vantagens,  durante  o  afastamento  por  motivo  de suspensão 
preventiva ou recolhimento à prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva;
B) um terço do vencimento e vantagens, durante o cumprimento, sem perda do cargo, de pena 
privativa de liberdade;
C) o vencimento e vantagens do dia em que não comparecer ao serviço, salvo por motivo de força 
maior devidamente comprovado;
D) vencimentos e vantagens,  inclusive gratificação adicional por tempo de serviço, quando se 
afastar  do  exercício  do  cargo  para  prestar  serviço  à  União,  a  outro  Estado,  a  Município,  a 
Sociedade de Economia Mista, a Empresa Pública, a Fundação ou à Organização Internacional, 
sem qualquer exceção;
E) dois terços do vencimento e vantagens do dia em que comparecer ao serviço após os 60 
(sessenta) minutos seguintes à hora inicial do expediente.

04. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida quando:
A) a doença for na pessoa de colateral consanguíneo ou afim até o 4º grau;
B) a doença for na pessoa de colateral consanguíneo ou afim até o 3º grau;
C) a doença for na pessoa do cunhado, comprovada a indispensabilidade da assistência pessoal 
e a incompatibilidade de horário;
D) a doença for na pessoa de cônjuge do qual se encontre legalmente separado há menos de um 
ano;
E) a doença for na pessoa que viva às expensas do servidor, dispensada a anotação prévia em 
seu registro.

05. Quanto ao instituto do aproveitamento, é correto afirmar que:
A) o funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento 
compatível com o anteriormente ocupado;
B) no caso de aproveitamento, havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência 
o funcionário mais idoso;
C) restabelecido o cargo, este será destinado a novo funcionário concursado;
D)  comprovada  a  incapacidade  definitiva  do  servidor  em inspeção  médica,  será  decretado  o 



aproveitamento;
E)  é  o  retorno  ao  serviço  público  estadual  do  funcionário,  estável  ou  não,  colocado  em 
disponibilidade.
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Comentários: Art. 120 do Decreto nº 2.479/79.
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Comentários: Artigo 50, II, DL 220/75; Artigo 296, II, Dec. 2479/79.
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Comentários: Artigo 21, DL 220/75; Artigos 143 e 145, Dec. 2479/79.
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Comentários: Artigo 117, Dec. 2479/79.
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Comentários: Artigo 45, Dec. 2479/79.


