RESPOSTAS AOS RECURSOS DE LEGISLAÇÃO – E
(Todos os Cargos EXCETO SECRETÁRIO EXECUTIVO)

QUESTÃO 12
Conforme determina o Art. 47 da Lei nº 8.112/90 (que não foi revogado) e suas alterações,
transcrito abaixo, o prazo para o servidor em debito com o erário, que for demitido,
exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, é de sessenta dias.
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o
débito. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
A alternativa correta é a letra D conforme gabarito oficial preliminar divulgado.
Desta forma, não prospera o recurso.
Recurso IMPROCEDENTE

QUESTÃO 15
Nos Artigos 40 e 41 e seus respectivos parágrafos da Lei 8.112/90 e suas alterações,
(transcrito abaixo) de maneira clara, consta a distinção entre vencimento e remuneração:
Do Vencimento e da Remuneração
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com
valor fixado em lei.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
§ 1o A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será
paga na forma prevista no art. 62.
§ 2o O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da
de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1o do art. 93.
§ 3o O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter
permanente, é irredutível.
§ 4o É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
A alternativa correta é a letra E conforme gabarito oficial preliminar divulgado.
Desta forma, não prospera o recurso.
Recurso IMPROCEDENTE

