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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção I 
Dos Servidores do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 

 
Art. 1º Fica instituída, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho 

de 2012, a Gratificação de Apoio à Execução de Atividades de Meteorologia - 
GEINMET, devida aos titulares de cargos de provimento efetivo regidos pela Lei no 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo - PGPE, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, lotados e 
em efetivo exercício no INMET, enquanto permanecerem nesta condição. 

(...) 
 
§ 2º - VETADO   

 
JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 1º, § 2º do Projeto de Lei estabelece que os servidores que 
fizerem jus à GEINMET que cumprirem jornada de trabalho inferior a quarenta horas 
semanais perceberão a gratificação proporcional a sua jornada de trabalho. 

Ocorre que não se trata de gratificação de desempenho, mas sim 
genérica e de valor fixo. Portanto, não tem porque proporcionalizar a referida 
gratificação.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção I 
Dos Servidores do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 

 
Art. 1º Fica instituída, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho 

de 2012, a Gratificação de Apoio à Execução de Atividades de Meteorologia - 
GEINMET, devida aos titulares de cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo - PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, lotados e 
em efetivo exercício no INMET, enquanto permanecerem nesta condição. 

(...) 
 
§ 4º - VETADO  

 
JUSTIFICATIVA 

 
O artigo 1º, § 4º do Projeto de Lei estabelece que a Gratificação de 

Apoio à Execução de Atividades de Meteorologia - GEINMET somente integrará os 
proventos da aposentadoria e as pensões se houver sido percebida pelo servidor que a 
ela fizer jus por mais de sessenta meses.  

Como não se trata de gratificação de desempenho, e sim de 
gratificação de natureza genérica, a não extensão aos inativos (porque só serão 
contemplados aqueles que a perceberem, na ativa, por 60 meses) afronta a garantia da 
paridade. Os aposentados e pensionistas que se aposentaram ou obtiveram pensão com 
paridade têm o mesmo direito de receber a referida gratificação, sem qualquer 
discriminação. 

Além disso, a exigência de 60 meses para possibilitar a incorporação 
faz muitos servidores prestes a se aposentar terem de trabalhar tempo considerável 
para obter tal incorporação. Ora, os servidores que fazem jus a aposentadoria com 
integralidade, considerando a última remuneração, preencham os requisitos dos arts. 3o 
e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, têm ainda assegurado o direito da 
aposentadoria com a última remuneração do cargo. Portanto, se o servidor trabalhou 

 



apenas um mês e recebeu a gratificação e é o mês do cálculo dos proventos de 
aposentadoria, faz jus em receber integralmente a remuneração, com a gratificação 
também em valor integral. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção II 
Dos Servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - 

CEPLAC 
 
Art. 2º Fica instituída, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho 

de 2012, a Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira - GECEPLAC, devida aos titulares de cargos de 
provimento efetivo regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes 
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei no 11.357, de 
19 de outubro de 2006, lotados e em efetivo exercício na CEPLAC, enquanto 
permanecerem nesta condição.   

 
(...) 
 
§ 2º - VETADO   

 
JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 2º, § 2º do Projeto de Lei estabelece que os servidores que 
fizerem jus à Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira - GECEPLAC que cumprirem jornada de trabalho 
inferior a quarenta horas semanais perceberão a gratificação proporcional a sua jornada 
de trabalho. 

Ocorre que não se trata de gratificação de desempenho, mas sim 
genérica e de valor fixo. Portanto, não tem porque proporcionalizar a referida 
gratificação.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção II 
Dos Servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - 

CEPLAC 
 
Art. 2º Fica instituída, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho 

de 2012, a Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira - GECEPLAC, devida aos titulares de cargos de 
provimento efetivo regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes 
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei no 11.357, de 
19 de outubro de 2006, lotados e em efetivo exercício na CEPLAC, enquanto 
permanecerem nesta condição.  

 (...) 
 
§ 4º - VETADO  

 
JUSTIFICATIVA 

 
O artigo 2º, § 4º do Projeto de Lei estabelece que a Gratificação de 

Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira - GECEPLAC somente integrará os proventos da aposentadoria e as 
pensões se houver sido percebida pelo servidor que a ela fizer jus por mais de sessenta 
meses.  

Como não se trata de gratificação de desempenho, e sim de 
gratificação de natureza genérica, a não extensão aos inativos (porque só serão 
contemplados aqueles que a perceberem, na ativa, por 60 meses) afronta a garantia da 
paridade. Os aposentados e pensionistas que se aposentaram ou obtiveram pensão com 
paridade têm o mesmo direito de receber a referida gratificação, sem qualquer 
discriminação. 

Além disso, a exigência de 60 meses para possibilitar a incorporação 
faz muitos servidores prestes a se aposentar terem de trabalhar tempo considerável 
para obter tal incorporação. Ora, os servidores que fazem jus a aposentadoria com 

 



integralidade, considerando a última remuneração, preencham os requisitos do artigo 
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 e/ou artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005, têm ainda assegurado o direito da aposentadoria com a última 
remuneração do cargo. Portanto, se o servidor trabalhou apenas um mês e recebeu a 
gratificação e é o mês do cálculo dos proventos de aposentadoria, faz jus em receber 
integralmente a remuneração, com a gratificação também em valor integral. 
    

 
 

PARLAMENTAR 
  
  
  

   



 
 

   CONGRESSO NACIONAL 
 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

ETIQUETA 

 

    
Data 

24/10/2011 
 Proposição 

Projeto de Lei nº 2203, de 2011  
 

Autor 
 

 nº do prontuário 
 

 
1  [   ]  Supressiva 2. [    ] substitutiva 3. [ X  ] modificativa 4. [   ]  aditiva 5. [   ]Substitutivo  global 

 
Página    Artigo  4º      Parágrafo  Inciso   Alínea 

 
  

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção III 
Do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN 

 
Art. 4º A Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar 

acrescida do seguinte dispositivo:  
 
“Art. 42-A. A partir de 1º de julho de 2012, para fins de incorporação 

da GDAIN ou GDACABIN aos proventos de aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios:  

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de 
fevereiro de 2004, as gratificações serão correspondentes a pontuação 
máxima, considerados o nível, classe e padrão do servidor; e 

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de 
fevereiro de 2004: 

a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se 
aplicar o disposto nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á o valor da pontuação recebida na última remuneração 
que deu origem ao cálculo da aposentadoria; e 

b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins de cálculo das 
aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 
2004. 

JUSTIFICATIVA 

 

As aposentadorias e pensões concedidas até o advento da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de fevereiro de 2004, se deram com base na última 
remuneração e garantia da paridade. Assim, possuem o direito a integralidade e não 

 



sofrerem reduções, eis que aplicada a última remuneração. Também, o instituto da 
paridade garante que os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. A previsão de 
50 pontos para aposentados e pensionistas que obtiveram o benefício antes da EC 41 é 
redutor de proventos, vedado pelo art. 37, inciso XV, e art. 194, inciso IV, da Carta da 
República e art. 41, § 3º e art. 189 da Lei nº 8.112/90. 

Por sua vez, as aposentadorias e pensões deferidas após a EC 41/2003, 
mas com fulcro nos artigos 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 e no artigo 3º 
da Emenda Constitucional nº 47/2005, também possuem a garantia do benefício de 
acordo com a última remuneração e paridade. Assim sendo, se nos termos 
constitucionais a aposentadoria deve ser concedida com base na última remuneração 
não há motivos para mesclar regras e, especificamente, quanto as gratificações 
estabelecer média de pontos.  

Além disso e pelo mesmo fundamento, não encontra respaldo 
constitucional as gratificações terem que ser percebidas por período  igual ou superior 
a sessenta meses para se aplicar a média dos pontos recebidos nos últimos 60 meses.  

Outrossim, a exigência de 60 meses para possibilitar a incorporação 
faz muitos servidores prestes a se aposentar terem de trabalhar tempo considerável até 
completar o referido interregno para somente após passarem a inatividade, evitando 
maiores prejuízos.  

Assim, deve ser observada a proposta de modificação ora apresentada, 
sob pena de, se mantida a redação no Projeto de Lei, acarretar grave prejuízo aos 
aposentados e pensionistas e afronta a dispositivos da Constituição Federal e Lei 
8.112/90. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XVI 
Da Carreira de Tecnologia Militar 

 
Art. 23. A Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  
 
“Art. 21-B. ..............................................................................  
 
§ 4º Os titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que 

se refere o caput somente farão jus ao nível I da GQ se comprovada a 
participação em cursos de capacitação com carga horária de cento e oitenta 
(180)  horas, ou se reconhecida a qualificação profissional adquirida em, no 
mínimo, dez anos de efetivo exercício no cargo, mediante aplicação de prova 
prática e/ou escrita, por instituição de ensino vinculada ao Ministério da 
Defesa ou aos Comandos Militares, na forma disposta em ato do Ministro de 
Estado da Defesa, permitida a delegação aos Comandantes das Forças 
Armadas.  

 
§ 5º Para fazer jus aos níveis II e III da GQ, os servidores a que se 

refere o caput deverão comprovar a participação em cursos de capacitação 
com carga horária mínima de duzentas e cinquenta (250) horas e trezentos e 
sessenta (360) horas, respectivamente, na forma disposta em regulamento. 

  
.............................................................................................. ” (NR)  

 
 

JUSTIFICATIVA 

O Governo Federal, através da Coordenação Geral de Negociação e 
Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assinou o 
Termo de Acordo nº 8/2011 com a Central Única dos Trabalhadores - CUT e 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF. 

O Termo de Acordo nº 8/2011 tratou do processo de reestruturação 

 



das carreiras dos cargos de Tecnologia Militar de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de 
junho 1998 e as alterações da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 

Na cláusula segunda ficou ajustado de forma expressa e irretratável a 
readequação dos critérios para percebimento da Gratificação de Qualificação – GQ, 
nos seguintes termos: 

a) a GQ 1 será devida aos titulares de cargos de provimento efetivo de 
nível intermediário pela realização de cursos de capacitação que totalizem a carga 
horária de 180 horas ou se reconhecida a qualificação profissional adquirida em, no 
mínimo, 10 anos de efetivo exercício no cargo mediante aplicação de prova prática 
e/ou escrita, por instituição de ensino vinculada ao Ministério da Defesa ou aos 
Comandos Militares; 

b) a GQ 2 será devida aos titulares de cargos de provimento efetivo de 
nível intermediário pela realização de cursos de capacitação que totalizem a carga 
horária de 250 horas; 

c) a GQ 3 será devida aos titulares de cargos de provimento efetivo de 
nível intermediário pela realização de cursos de capacitação que totalizem a carga 
horária de 360 horas. 

Observa-se que o Projeto de Lei 2203/2011 não observou 
corretamente o acordo entabulado, devendo-se realizar as modificações propostas na 
presente emenda. Do contrário, mantendo o erro específico contido no Projeto, em 
detrimento do Termo de Acordo nº 8/2011 causa insegurança, instabilidade, 
irresponsabilidade, desrespeito a um acordo devidamente formalizado.  Não cumprir 
ao assinado conduzirá as entidades representativas firmatárias e a nobre categoria dos 
servidores públicos a ter descrédito nas convenções com o Governo Federal. 

Ademais, a modificação sugerida nesta Emenda não acarretará 
aumento de despesa, não conflitando com a Constituição Federal neste aspecto. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XVI 
Da Carreira de Tecnologia Militar 

 
Art. 24. O Anexo I à Lei nº 9.657, de 1998, passa a vigorar na forma 

do Anexo XIX a esta Lei. 
 
Parágrafo único: O anexo II, referente aos valores da Retribuição por 

Titulação – RT e Anexo III, que consta os valores da Gratificação por Qualificação – 
GQ, incluídos pela Lei nº 12.277, de 2010, permanecem nos mesmos valores e sem 
qualquer redução nos termos dos Anexos.  

ANEXO II 
VALORES DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT 

 Em R$ 

    VALORES DA RT 
CLASSE PADRÃO TITULAÇÃO 

    Aperf/Espec Mestre Doutor 
  III 1.658,00 3.223,22 6.448,65 

ESPECIAL II 1.608,30 3.126,02 6.254,25 
  I 1.559,70 3.031,02 6.066,46 

  VI 1.501,15 2.923,88 5.842,23 
  V 1.455,86 2.835,51 5.666,60 

C IV 1.411,68 2.749,35 5.496,49 
  III 1.369,70 2.666,50 5.330,80 
  II 1.328,83 2.585,87 5.170,63 
  I 1.289,07 2.507,44 5.014,88 

  VI 1.241,57 2.417,97 4.829,31 
  V 1.204,01 2.345,07 4.684,61 
B IV 1.167,56 2.274,37 4.543,22 
  III 1.132,22 2.205,89 4.406,25 
  II 1.097,97 2.139,61 4.273,70 
  I 1.064,83 2.074,44 4.145,56 

 



  V 1.025,07 2.000,43 3.992,02 
  IV 994,14 1.939,68 3.871,62 
A III 964,32 1.881,13 3.755,64 
  II 935,60 1.823,69 3.642,97 
  I 907,98 1.768,46 3.533,62 

ANEXO III 
VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO - GQ 

Em R$ 

    VALORES DA GQ 
CLASSE PADRÃO NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO 

    I II III 
  III 793,36 1.542,41 3.085,88 

ESPECIAL II 773,32 1.504,43 3.007,81 
  I 754,33 1.466,45 2.931,85 

  VI 729,01 1.417,92 2.837,95 
  V 711,07 1.382,05 2.766,21 

C IV 693,14 1.347,24 2.696,58 
  III 676,26 1.313,48 2.628,01 
  II 659,38 1.280,77 2.561,54 
  I 642,50 1.249,12 2.497,19 

  VI 620,34 1.207,98 2.417,01 
  V 604,52 1.177,38 2.355,82 
B IV 589,75 1.147,84 2.296,74 
  III 574,98 1.119,36 2.238,71 
  II 560,21 1.091,93 2.181,74 
  I 546,49 1.064,50 2.126,88 
  V 527,50 1.028,63 2.059,36 
  IV 514,84 1.003,31 2.007,67 
A III 502,18 977,99 1.957,03 
  II 489,52 953,72 1.907,44 
  I 476,86 929,46 1.858,91 

 
 

JUSTIFICATIVA 

Para os servidores da Carreira de Tecnologia Militar não constou no 
Projeto de Lei qualquer referência a manutenção dos valores da Retribuição por 
Titulação – RT e quanto a Gratificação por Qualificação – GQ, incluídos pela Lei nº 
12.277, de 2010. 

Em razão disso, é importante consignar sobre este aspecto, evitando 
eventuais questionamentos ou até mesmo a possibilidade que querer reduzir valores da 
RT e/ou GQ.  
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XVI  
Da Carreira de Tecnologia Militar 

 
Art. 284-A da Lei nº 11.907/2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
Art. 24. O Anexo I à Lei no 9.657, de 1998, passa a vigorar na forma 

do Anexo XIX a esta Lei. 
Art. 25. O Anexo XXI à Lei no 11.355, de 2006, passa a vigorar na 

forma do Anexo XX a esta Lei. 

 



ANEXO XIX

 (Anexo I da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998)

VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM

(Efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008)

...................................................................................................................................................

Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível superior

1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2010 1o JUL 2012
III 39,8300 46,1900 51,0200 35,5662
II 39,0500 45,2900 50,0300 34,8772
I 38,2800 44,4100 49,0600 34,2021

VI 36,4600 42,3400 46,7700 32,5642
V 35,7500 41,5100 45,8500 31,9233
IV 35,0500 40,7000 44,9600 31,3046
III 34,3600 39,9100 44,0800 30,6920
II 33,6900 39,1300 43,2200 30,0936
I 33,0300 38,3700 42,3800 29,5095

VI 31,4600 36,5400 40,3600 28,0626
V 30,8400 35,8300 39,5800 27,5214
IV 30,2400 35,1300 38,8000 26,9786
III 29,6500 34,4400 38,0400 26,4503
II 29,0700 33,7700 37,3000 25,9363
I 28,5000 33,1100 36,5700 25,4289
V 27,1400 31,5300 34,8300 24,1841
IV 26,6100 30,9100 34,1400 23,7042
III 26,0900 30,3100 33,4800 23,2470
II 25,5800 29,7200 32,8300 22,7963
I 25,0800 29,1400 32,1900 22,3523A

CLASSE PADRÃO
VALOR DO PONTO DA GDATEM A PARTIR DE

ESPECIAL

C

B

 
 



ANEXO XX

(Anexo XXI da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006)

PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS DE TECNOLOGIA MILITAR

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2008

..................................................................................................................................................

a) Vencimento básico dos cargos de nível superior

VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE

1o JUL 2012
III 4.170,26 
II 4.088,69 
I 4.008,74 

VI 3.846,50 
V 3.771,02 
IV 3.697,25 
III 3.624,79 
II 3.553,82 
I 3.484,28 

VI 3.342,46 
V 3.277,15 
IV 3.212,83 
III 3.149,83 
II 3.088,20 
I 3.027,66 
V 2.904,54 
IV 2.847,46 
III 2.791,81 
II 2.737,21 
I 2.683,61 A

CLASSE PADRÃO

ESPECIAL

C

B

 
 

JUSTIFICATIVA 

Diante da omissão da tabela do nível superior, e pelo fato de que 
haverá alterações nas tabelas dos níveis auxiliar e intermediário, faz-se necessário, 
também, modificações na tabela do nível superior. 

Tal fato é importante e necessário, tendo em vista que a inobservância 
de tal alteração ocasionará sérias distorções salariais entre os níveis salariais (auxiliar, 
intermediário e superior). 

Além disso, se faz necessária a apresentação e alteração  da tabela do 
Nível Superior, pois, com tais medidas  propostas  busca-se, adicionalmente,  suprir  
demanda  dos  diversos  órgãos  e entidades públicos por pessoal  especializado e 
proporcionar aos  servidores  remunerações justas,  observados  os  parâmetros  
aplicáveis  ao  conjunto  das  carreiras  da  Administração Pública Federal.  

O  objetivo  é  atrair  e  reter  profissionais  de  alto  nível  de  
qualificação, compatíveis  com  a  natureza  e  o  grau  de  complexidade  das  
atribuições  dos  cargos,  das carreiras e cargos objeto da proposta, em consonância 
com os parâmetros estabelecidos no art. 39 § 1° da Constituição Federal, além de 



instituir um serviço público profissionalizado, responsável,  eficiente  e  democrático  
para  construir  e  desenvolver  uma  inteligência permanente no Estado. 

Quanto ao disposto no artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode-se considerar atendido, 
uma vez que mesmo  com  tais  alterações,  não  excederá  os  percentuais  da  receita  
corrente  líquida previstos no caso da União. 

Finalmente,  convém  registrar  que  as  propostas  de  estruturação,  
criação  e reestruturação de planos de carreiras e cargos foram elaboradas com estrita 
observância aos princípios constitucionais e à  legislação que rege as atividades da 
Administração Pública dentre os quais se destacam: ingresso em cargos públicos 
mediante aprovação em concurso público, avaliação  de  desempenho  individual  e  
institucional, mecanismo  de desenvolvimento na carreira orientado pelo mérito, 
remunerações não superiores ao limite estipulado  no  art.  37,  inciso  XI,  da  
Constituição  Federal,  fixação  dos  vencimentos  de acordo  com  a  natureza,  o  grau  
de  responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos componentes  das  Carreiras,  
irredutibilidade  da  remuneração,  e  não  vinculação  ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para efeito de remuneração. 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 
 

Seção XVI  
Da Carreira de Tecnologia Militar 

 
Art. 284-A da Lei nº 11.907/2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
Art. 24. O Anexo I à Lei no 9.657, de 1998, passa a vigorar na forma 

do Anexo XIX a esta Lei. 
 
Art. 25. O Anexo XXI à Lei no 11.355, de 2006, passa a vigorar na 

forma do Anexo XX a esta Lei. 
 

 

ANEXO XIX 

 

 (Anexo I da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998) 

 
VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM 

 

(Efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008) 

...................................................................................................................................................
 

 



Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível intermediário

1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2010 1o JUL 2012
III 18,68 22,14 23,36 15,32
II 18,31 21,71 22,90 14,98
I 17,95 21,29 22,46 14,66

VI 17,51 20,87 22,02 14,36
V 17,17 20,47 21,60 14,05
IV 16,83 20,07 21,17 13,73
III 16,50 19,68 20,76 13,42
II 16,18 19,30 20,36 13,13
I 15,86 18,93 19,97 12,84

VI 15,47 18,56 19,58 12,58
V 15,17 18,20 19,20 12,30
IV 14,87 17,85 18,83 12,03
III 14,58 17,51 18,47 11,77
II 14,29 17,17 18,11 11,50
I 14,01 16,84 17,77 11,25
V 13,67 16,51 17,42 11,02
IV 13,40 16,19 17,08 10,77
III 13,14 15,88 16,75 10,53
II 12,88 15,57 16,43 10,30
I 12,63 15,27 16,11 10,06A

CLASSE PADRÃO
VALOR DO PONTO DA GDATEM A PARTIR DE

ESPECIAL

C

B

 
 
Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível auxiliar

PADRÃO
1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2012

III 12,15 14,71 9,08
II 12,03 14,56 8,98
I 11,91 14,42 8,90

CLASSE

ESPECIAL

VALOR DO PONTO DA GDATEM A PARTIR DE

 
 
ANEXO XX 

 

(Anexo XXI da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006) 

 

PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS DE TECNOLOGIA MILITAR 

 

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO 

 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2008 

 
..............................................................................................................................................
.. 
 



b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário

1o JUL 2008 1o JUL 2010 1o JUL 2012
III 1.595,10 1.682,83 2.486,60 
II 1.582,44 1.669,47 2.461,36 
I 1.569,88 1.656,22 2.436,66 

VI 1.545,16 1.630,14 2.396,57 
V 1.532,90 1.617,21 2.372,65 
IV 1.520,73 1.604,37 2.348,64 
III 1.508,66 1.591,64 2.325,17 
II 1.496,69 1.579,01 2.302,01 
I 1.484,81 1.566,47 2.279,16 

VI 1.461,43 1.541,81 2.241,77 
V 1.449,83 1.529,57 2.219,48 
IV 1.438,32 1.517,43 2.197,52 
III 1.426,91 1.505,39 2.175,87 
II 1.415,58 1.493,44 2.154,33 
I 1.404,35 1.481,59 2.133,31 
V 1.382,23 1.458,25 2.098,30 
IV 1.371,26 1.446,68 2.077,62 
III 1.360,38 1.435,20 2.057,24 
II 1.349,58 1.423,81 2.037,17 
I 1.338,87 1.412,51 2.017,21 

B

A

CLASSE PADRÃO
VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE

ESPECIAL

C

 
.. 

c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar  

    

CLASSE 

PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 

  1o JUL 2008 1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 1.345,38 1.908,66 

II 1.332,06 1.889,67 

I 1.318,87 1.871,04 
 
 

JUSTIFICATIVA 

O Governo Federal, através da Coordenação Geral de Negociação e 
Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assinou o 
Termo de Acordo nº 8/2011 com a Central Única dos Trabalhadores - CUT e 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF. 

O Termo de Acordo nº 8/2011 tratou do processo de reestruturação do 
plano de carreiras dos cargos de Tecnologia Militar de que trata a Lei nº 9.657, de 03 
de junho 1998, com as alterações da Lei n. 11.355, de 19 de outubro de 2006. 

Na cláusula segunda ficou ajustado de forma expressa e irretratável o 
processo de readequação, nos seguintes termos: 

I – incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho de 
Atividade ao vencimento básico nas tabelas dos cargos de nível intermediário e 
auxiliar. 

Porém, os valores a título de vencimento básico e gratificação 
específica da carreira considerada foram os relativos às tabelas do ano de 2009, ao 
passo que a legislação da carreira assegura novos e diferentes valores tanto do 



vencimento básico, como também das gratificações a partir de 2010, acarretando, com 
isso, valores diferentes dos expressos tanto no termo de acordo referido acima, e 
principalmente no Projeto de Lei 2.203 de 2011. 

Ao expressar de forma incorreta as tabelas dos NÍVEIS AUXILIAR e 
INTERMEDIÁRIO, nota-se que o Projeto de Lei 2203/2011 não observou 
corretamente o acordo entabulado, devendo-se realizar as modificações propostas na 
presente emenda. Do contrário, mantendo o erro específico contido no Projeto, em 
detrimento do Termo de Acordo nº 8/2011 causa insegurança, instabilidade, 
irresponsabilidade, desrespeito a um acordo devidamente formalizado.  Não cumprir 
ao assinado conduzirá as entidades representativas firmatárias e a nobre categoria dos 
servidores públicos a ter descrédito nas convenções com o Governo Federal. 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção IV  
Das Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia 

 
........................................................................................................ 

 
Art. 10. Os Anexos VIII-A e VIII-B à Lei no 11.344, de 2006, passam a 
vigorar na forma dos Anexos IV e V a esta Lei. 
 

 
ANEXO IV

(Anexo VIII-A da Lei no 11.344, de 8 de setembro de 2006

“VENCIMENTO BÁSICO

(.......)

d) Vencimento Básico dos cargos de nível auxiliar de Auxiliar Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e Cargos de Auxiliar em 

Ciência e Tecnologia da Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.

1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2012
 VI 837,35 942,00 1.193,55

AUXILIAR V 816,13 918,13 1.165,08

AUXILIAR TÉCNICO II IV 795,45 894,86 1.137,21

TÉCNICO III 775,29 872,18 1.109,93

AUXILIAR II II 755,64 850,08 1.083,43

AUXILIAR I 736,49 828,54 1.057,49

EM CIÊNCIA E  VI 704,78 792,86 1.013,81

TECNOLOGIA AUXILIAR V 686,92 772,77 989,52
TÉCNICO I IV 669,51 753,19 965,94

AUXILIAR I III 652,54 734,10 942,85
II 636,00 715,50 920,45
I 619,88 697,37 898,52

CARGO CLASSE PADRÃO

VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

Não consta no Projeto de Lei a tabela salarial do nível auxiliar 
relativos aos valores dos respectivos Vencimentos Básicos. 

O Governo Federal, através da Coordenação Geral de Negociação e 

 



Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assinou o 
Termo de Acordo nº 8/2011 com a Central Única dos Trabalhadores - CUT e 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF. 

O Termo de Acordo nº 7/2011 tratou do processo de reestruturação da 
tabela salarial do plano de carreiras da área de Ciência e Tecnologia de que trata a Lei 
nº 8.691, de 28 de julho 1993. 

Na cláusula segunda ficou ajustado de forma expressa e irretratável o 
processo de readequação, nos seguintes termos: 

I – incorporação integral ao vencimento básico da Gratificação 
Temporária de Atividade de Ciência e Tecnologia – GTEMPCT; e 

II – incorporação ao vencimento básico de 20% da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT. 

Ao não expressar a tabela do VENCIMENTO BÁSICO DO NÍVEL 
AUXILIAR, observa-se que o Projeto de Lei 2203/2011 não observou corretamente o 
acordo entabulado, devendo-se realizar as modificações propostas na presente emenda. 
Do contrário, mantendo o erro específico contido no Projeto, em detrimento do Termo 
de Acordo nº 8/2011 causa insegurança, instabilidade, irresponsabilidade, desrespeito 
a um acordo devidamente formalizado.  Não cumprir ao assinado conduzirá as 
entidades representativas firmatárias e a nobre categoria dos servidores públicos a ter 
descrédito nas convenções com o Governo Federal. 

Ademais, a modificação sugerida nesta Emenda não acarretará 
aumento de despesa, não conflitando com a Constituição Federal neste aspecto.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XX 
Das Carreiras e Planos Especiais de Cargos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE 

 
Art. 36. A Lei nº 11.357, de 2006, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes dispositivos: 
 
“Art. 49.  Fica instituída a Gratificação de Qualificação - GQ, a ser 

concedida aos ocupantes dos cargos de nível intermediário da Carreira de 
Suporte Técnico ao Financiamento e Execução de Programas e Projetos 
Educacionais e aos ocupantes de cargos de nível intermediário do Plano 
Especial de Cargos do FNDE, em conformidade com o padrão de 
vencimento básico, classe de capacitação e qualificação comprovada, nos 
termos do Anexo XX-C desta Lei.  

 

Art. 49-A.  Fica instituída a Retribuição por Titulação - RT, a ser 
concedida aos titulares dos cargos referidos no inciso I do caput do art. 40 
desta Lei e dos cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do 
FNDE referido no art. 42 desta Lei, em conformidade com a classe, padrão 
de vencimento básico e titulação comprovada, nos termos do Anexo XX-D 
desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

............................................................................................................ 
 
Art. 63.  Fica instituída a Retribuição por Titulação - RT, a ser 

concedida aos titulares dos cargos referidos no inciso I do caput do art. 53 
desta Lei e aos titulares de cargos de nível superior do Plano Especial de 
Cargos do Inep, em conformidade com o padrão de vencimento básico, 
classe de capacitação e titulação comprovada, nos termos do Anexo XXV-D 
desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

 

 



Art. 63-A.  Fica instituída a Gratificação de Qualificação - GQ, a ser 
concedida aos titulares dos cargos de Técnico em Informações Educacionais 
da Carreira de Suporte Técnico em Informações Educacionais e aos titulares 
dos cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do Inep, em 
conformidade com o padrão de vencimento básico, classe de capacitação e 
qualificação comprovada, nos termos do Anexo XXV-E desta Lei, com 
efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

 
........................................................................................................... 
 
Art. 37. Os Anexos XX-A, XX-B, XX-C, XX-D, XXV-B, XXV-C, 

XXV-D e XXV-E à Lei nº 11.357, de 2006 passam a vigorar na forma dos Anexos 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, LXVIII, LXIX, LXX e LXXI a esta Lei. 

 
 

ANEXO LXVIII 
(ANEXO XX-C da Lei nº 11.357, de 2006) 

   

VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO - GQ DOS CARGOS DE  

NÍVEL INTERMEDIÁRIO DA CARREIRA DE SUPORTE TÉCNICO AO  
FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 
E DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DO PLANO ESPECIAL DO FNDE 
   

CLASSE PADRÃO 

A PARTIR DE 

1o JUL 2012 

D 

IV 646,00 

III 632,00 

II 618,00 

I 605,00 

C 

IV 592,00 

III 579,00 

II 567,00 

I 555,00 

B 

V 543,00 

IV 531,00 

III 520,00 

II 509,00 

I 498,00 

A 

V 487,00 

IV 477,00 

III 467,00 

II 457,00 

I 447,00 

 
ANEXO LXVIX 

(ANEXO XX-D da Lei nº 11.357, de 2006) 
 

VALORES DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT DOS CARGOS DE    



NÍVEL SUPERIOR DA CARREIRA DE FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE   

PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS E DOS CARGOS DE    

NÍVEL SUPERIOR DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO FNDE   

     

Valor da RT - Efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2012   

    

Em R$     

     

CLASSE PADRÃO 

VALOR DA RT 

Especialização Mestrado Doutorado 

D 

IV 1.548,00 2.927,00 3.961,00 

III 1.504,00 2.843,00 3.847,00 

II 1.461,00 2.762,00 3.737,00 

I 1.419,00 2.683,00 3.630,00 

C 

IV 1.378,00 2.606,00 3.526,00 

III 1.339,00 2.531,00 3.425,00 

II 1.300,00 2.459,00 3.327,00 

I 1.263,00 2.388,00 3.231,00 

B 

V 1.227,00 2.320,00 3.139,00 

IV 1.192,00 2.253,00 3.049,00 

III 1.158,00 2.189,00 2.961,00 

II 1.124,00 2.126,00 2.877,00 

I 1.092,00 2.065,00 2.794,00 

A 

V 1.061,00 2.006,00 2.714,00 

IV 1.031,00 1.948,00 2.636,00 

III 1.001,00 1.893,00 2.561,00 

II 972,00 1.838,00 2.487,00 

I 944,00 1.786,00 2.416,00 

 
ANEXO LXX 

(ANEXO XXV-D da Lei nº 11.357, de 2006) 
 

VALORES DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT DOS CARGOS DE    

     
NÍVEL SUPERIOR DA CARREIRA DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP   

Valor da RT - Efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2012   

    

Em R$     

     

CLASSE PADRÃO 

VALOR DA RT 

Especialização Mestrado Doutorado 

D 

IV 1.548,00 2.927,00 3.961,00 

III 1.504,00 2.843,00 3.847,00 

II 1.461,00 2.762,00 3.737,00 

I 1.419,00 2.683,00 3.630,00 

C 
IV 1.378,00 2.606,00 3.526,00 

III 1.339,00 2.531,00 3.425,00 



II 1.300,00 2.459,00 3.327,00 

I 1.263,00 2.388,00 3.231,00 

B 

V 1.227,00 2.320,00 3.139,00 

IV 1.192,00 2.253,00 3.049,00 

III 1.158,00 2.189,00 2.961,00 

II 1.124,00 2.126,00 2.877,00 

I 1.092,00 2.065,00 2.794,00 

A 

V 1.061,00 2.006,00 2.714,00 

IV 1.031,00 1.948,00 2.636,00 

III 1.001,00 1.893,00 2.561,00 

II 972,00 1.838,00 2.487,00 

I 944,00 1.786,00 2.416,00 

 
ANEXO LXXI 

(ANEXO XXV-E da Lei nº 11.357, de 2006) 
   
VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO - GQ DOS CARGOS 
DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DA CARREIRA INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 
   
 

CLASSE PADRÃO 

A PARTIR DE 

1o JUL 2012 

D 

IV 646,00 

III 632,00 

II 618,00 

I 605,00 

C 

IV 592,00 

III 579,00 

II 567,00 

I 555,00 

B 

V 543,00 

IV 531,00 

III 520,00 

II 509,00 

I 498,00 

A 

V 487,00 

IV 477,00 

III 467,00 

II 457,00 

I 447,00 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto de Lei, para os servidores do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e os servidores do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP não considerou a 



reestruturação de tais carreiras.  
 
Ocorre que o Governo Federal, através da Coordenação Geral de 

Negociação e Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
assinou o Termo de Acordo nº 5/2011 com a Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal – CONDSEF, Central Única dos Trabalhadores – CUT, 
Associação dos Servidores do INEP e Associação dos Servidores do FNDE, no qual 
previu a reestruturação das tabelas remuneratórias das carreiras e Planos Especiais de 
Cargos reduzindo os padrões de 24 para 18 padrões, extinção das classes de 
capacitação e divisão da nova tabela em 04 Classes.  

Diante dessa nova estrutura não cumpriu ao ajustado, o que gera 
insegurança, instabilidade, irresponsabilidade, desrespeito a um acordo devidamente 
formalizado.  Não cumprir ao assinado conduzirá as entidades representativas 
firmatárias e a nobre categoria dos servidores públicos a ter descrédito nas convenções 
com o Governo Federal. 

Ademais não pode ser alegado que acarretará aumento de despesa, eis 
que o Acordo 5/2011 foi realizado antes do fechamento do orçamento e os respectivos 
valores para a reestruturação evidentemente foram considerados para o orçamento do 
próximo exercício, para fins de pagamento aos respectivos servidores. 

Por todos estes fundamentos, a presente emenda merece acolhimento. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XX 
Das Carreiras e Planos Especiais de Cargos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE 

 
Art. 36. A Lei nº 11.357, de 2006, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes dispositivos: 
 
........................................................................................................ 

 
“Art. 47-A. A partir de 1º de julho de 2012, o desenvolvimento do 

servidor titular de cargo de nível superior ou intermediário integrante das 
Carreiras de que tratam os incisos I e II do caput do art. 40 ou do Plano 
Especial de Cargos de que trata o art. 42 ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção.  

 
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do 

servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma 
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma 
classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, observando 
os seguintes requisitos:  

 
I - para fins de progressão funcional:  
 
a) cumprimento do interstício de dezoito meses de efetivo exercício 

em cada padrão; e  
 
b) resultado médio igual ou superior a sessenta por cento do limite 

máximo da pontuação das avaliações realizadas desde a última progressão; e  
 
II - para fins de promoção:  
 
a) cumprimento do interstício de dezoito meses de efetivo exercício 

 



no último padrão de cada classe;  
 
b) resultado médio superior a sessenta por cento do limite máximo da 

pontuação nas avaliações de desempenho individual, no interstício 
considerado para a promoção;  

 
c) participação em eventos e cursos de capacitação reconhecidos por 

Instituições de Ensino; e  
 
d) no caso da promoção para a última classe das Carreiras ou do Plano 

Especial de Cargos de que trata o caput, curso de capacitação com carga 
horária mínima de trezentas e sessenta horas, conforme previsto no Plano de 
Capacitação. 

 
........................................................................................................ 
 
“Art. 61-A. A partir de 1º de julho de 2012, o desenvolvimento do 

servidor titular de cargo de nível superior ou intermediário integrante das 
Carreiras de que tratam os incisos I e II do caput do art. 40 ou do Plano 
Especial de Cargos de que trata o art. 42 ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção.  

 
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do 

servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma 
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma 
classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, observando 
os seguintes requisitos:  

 
I - para fins de progressão funcional:  
 
a) cumprimento do interstício de dezoito meses de efetivo exercício 

em cada padrão; e  
 
b) resultado médio igual ou superior a sessenta por cento do limite 

máximo da pontuação das avaliações realizadas desde a última progressão; e  
 
II - para fins de promoção:  
 
a) cumprimento do interstício de dezoito meses de efetivo exercício 

no último padrão de cada classe;  
 
b) resultado médio superior a sessenta por cento do limite máximo da 

pontuação nas avaliações de desempenho individual, no interstício 
considerado para a promoção;  

 
c) participação em eventos e cursos de capacitação reconhecidos por 

Instituições de Ensino; e  
 
d) no caso da promoção para a última classe das Carreiras ou do Plano 



Especial de Cargos de que trata o caput, curso de capacitação com carga 
horária mínima de trezentas e sessenta horas, conforme previsto no Plano de 
Capacitação. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto de Lei, para os servidores do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (art. 47-A) e os servidores do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (Art. 61-
A), consideram para fins de progressão funcional o resultado médio igual ou superior 
a setenta por cento (70%) do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas 
desde a última progressão e quanto a progressão o resultado médio de oitenta por 
cento (80%) da avaliação de desempenho individual. Tais percentuais são 
extremamente excessivos ferindo os princípios da razoabilidade  e proporcionalidade.  

 
Sobre a importância do princípio da Razoabilidade no âmbito da 

atuação do Poder Executivo, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Enuncia-se 
com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso 
normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga 
da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão 
apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente 
invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com 
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse 
atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da 
lei atributiva da discrição manejada.” (Curso de Direito Administrativo. 11.ª Edição, 
Malheiros, São Paulo, 1999, p. 66) 

 
Vale, também, conhecer o entendimento doutrinário de Edimur 

Ferreira de Faria acerca do referido preceito: “O princípio da razoabilidade tem por 
finalidade limitar a liberdade do agente ou pautar-lhe a direção a ser seguida. Na 
discricionariedade, o agente transita numa faixa legal de margens invisíveis. Por isso, 
é difícil conduzir-se no seu leito central sem derivar para as margens não sinalizadas. 
A razoabilidade aparece como elemento norteador da Administração, orientando o seu 
agente à conduta que melhor atenda à finalidade da lei e aos interesses públicos de 
acordo com a conveniência e a oportunidade, núcleo do ato. O comportamento 
administrativo, em desacordo com a razoabilidade, conduz, inexoravelmente, ao vício 
do ato decorrente”. (Curso de Direito Administrativo Positivo. 2ª Ed. Ed. Del Rey, 
Belo Horizonte, 1999, p.76) 

 
Nada obstante, violam também o princípio da proporcionalidade, pois 

a administração restringe situação jurídica dos servidores/administrados, além do que 
caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, 
prescindendas.  

 
Assim, a pontuação exigida para progressão e promoção devem ser 

aplicados com razoabilidade e proporcionalidade, o que entende-se que os 60% 



cumpre a finalidade, bem como não gera percentuais diferentes entre tais institutos. 
 
Outrossim, na alinea ‘c’, inciso I, § 1º dos citado artigos inseridos 

(Art. 47-A e Art. 61-A) pelo PL 2203/2011, constam que a “participação em eventos 
de capacitação com conteúdo e carga horária mínima estabelecidos em 

regulamento”  
 
Ocorre que a expressão “com conteúdo e carga mínima estabelecidos 

em regulamento” deve ser excluídas dos dispositivos. Não cabe ao órgão 
regulamentar a matéria, eis que os cursos reconhecidos por Instituições de Ensino 
devem ser aceitos.   

 
Da mesma forma merece modificação a alínea ‘d’, inciso I, § 1º dos 

artigos em questão, quanto a exigir para progressão para última classe que seja o 
“curso especificamente voltado para este fim” e que deverá “abordar conteúdo 

estritamente relacionado às atividades do órgão ou entidade, conforme previsto no 
Plano de Capacitação”. São dessarazoadas e desproporcionais as exigências de curso 
especificamente voltado para este fim e que analise conteúdo estritamente relacionado 
às atividades do órgão ou entidade, pois estará desprezando cursos diversos como 
doutorado, mestrado, especializações, disponíveis aos servidores e não planejados 
para isso.  Inclusive estará ignorando cursos reconhecidos por Instituições de Ensino, 
sendo que não pode o órgão querer regulamentar e causar restrições e discriminações 
sobre o assunto.   

 
O servidor que realizar curso de capacitação de 360 horas ou mais, 

seja especialização, mestrado, doutorado ou outra forma de capacitação, independente 
de estar ou não relacionado com as atividades do órgão ou entidade, tem direito a 
promoção para a última classe desta carreira, sob pena ignorar a dinâmica do órgão, 
da sociedade e da ciência, bem como causar violação aos princípios da igualdade, 
razoabilidade e proporcionalidade.  

 

Além disso, o Governo Federal, através da Coordenação Geral de 
Negociação e Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
assinou o Termo de Acordo nº 5/2011 com a Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal – CONDSEF, Central Única dos Trabalhadores – CUT, 
Associação dos Servidores do INEP e Associação dos Servidores do FNDE, no qual 
constou o ajuste de vontades na cláusula 2ª, inciso III, que “a última classe exigirá a 
realização de curso de 360 horas, conforme plano anual de capacitação dos 
respectivos órgãos”.   

Assim, no Termo de Acordo 5/2011 não consta que tais entidades 
tenham aceitado  outras restrições e exigências, posteriormente incluídas 
unilateralmente pelo Governo Federal no Projeto de Lei, o que gera insegurança, 
instabilidade, irresponsabilidade, desrespeito a um acordo devidamente formalizado.  
Não cumprir ao assinado conduzirá as entidades representativas firmatárias e a nobre 
categoria dos servidores públicos a ter descrédito nas convenções com o Governo 
Federal. 

Por todos estes fundamentos, a presente emenda merece acolhimento. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XXI 
Dos servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS 

 
Art. 39. O prazo de que trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 11.314, de 3 

de julho de 2006, fica reaberto até 31 de dezembro de 2012 para os servidores que não 
fizeram a opção de que trata o referido artigo.  

 
§ 1º Os servidores do DNOCS optantes pela Lei nº 11.314, de 2006, e 

por esta Lei, perceberão, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - 
VPNI, a complementação salarial do Decreto Lei nº 2.438, de 1988, nos percentuais de 
100% para o nível superior e 70% para o nível médio sobre o vencimento básico na 
publicação desta Lei.  

 
§ 2º A opção de que trata o caput não poderá implicar redução de 

vencimentos.  
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Seção XXI do PL 2203/2011, trata dos servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS. O artigo 39 do Projeto de Lei, em seu 
parágrafo único consigna: “A opção de que trata o caput implicará a percepção da 
vantagem pessoal nominalmente identificada de que trata o § 1o do art. 9o da Lei 
no 11.314, de 2006, calculada com base nos percentuais do referido dispositivo, 
aplicado sobre o vencimento básico da classe e padrão a que o servidor fazia jus em 
24 de fevereiro de 2006.” A redação do citado parágrafo único não é adequada para 
tratar da questão. 

Ocorre que o artigo 9º da Lei nº 11314/06 preconiza que “O valor da 
complementação salarial de que trata o Decreto-Lei no 2.438, de 26 de maio de 1988, 
continuará sendo pago aos servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS, na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada.”  

 



 

Já o parágrafo 1º da citada Lei 11314/06 erige que “A vantagem 
pessoal nominalmente identificada de que trata o caput deste artigo será calculada 
sobre o vencimento básico da classe e padrão em que o servidor esteja posicionado, 
nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível 
superior e de 70% (setenta por cento) para os de nível médio, e não servirá de base de 
cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação. 

 Assim, impõe-se a modificação do Projeto de Lei 2203/2011, 
incluindo-se o § 1º estabelecendo que os servidores do DNOCS, optantes pelos efeitos 
da Lei nº 11.314/2006, e por esta lei quando vier a ser aprovada, perceberão, na forma 
de VPNI, a complementação salarial do Decreto Lei nº 2438/88 nos percentuais de 
100% para o nível superior e 70% para o nível médio sobre o vencimento básico. 

Outrossim, a proposta de inclusão do § 2º garante aos servidores do 
DNOCS que fizerem a opção decorrente da reabertura do prazo, de que não sofrerão 
redução de vencimentos, possibilitando segurança jurídica para realizar mencionada 
opção.  

Por isso, para garantir segurança jurídica e impedir redução de 
vencimentos, o que é vedado pela Constituição Federal em seus artigos 37, inciso XV 
e Lei nº 8.112/90, art. 41, § 3º, faz-se necessário acolher a presente proposta de 
emenda para obstar eventual retrocesso remuneratório para os respectivos servidores 
do DNOCS.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XXII 
Da remuneração dos Cargos de Médico 

 
Art. 40. Ficam instituídas, a partir de 1o de julho de 2012, as 

seguintes Gratificações de Desempenho de Atividades Médicas devidas, 
exclusivamente, aos servidores ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico 
Superior, Médico-Área, Médico Marítimo e Médico Cirurgião, quando em efetivo 
exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no órgão ou 
entidade de lotação, dos planos arrolados abaixo: 

 
.......................................................................................................... 
 
 
§ 3º As gratificações de desempenho de que trata o caput serão pagas 

observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de trinta pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor 
estabelecido no Anexo XLI a esta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das datas 
nele especificadas. 

 
§ 9º Os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho 

serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de 
desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo XLI a 
esta Lei para cada gratificação, de acordo com o respectivo nível, classe e padrão. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

No parágrafo terceiro e nono do artigo 40 do PL 2203/2011 diz que as 
gratificações de desempenho de Atividades Médicas serão pagas correspondendo cada 
ponto considerando o respectivo nível, classe, padrão e jornada de trabalho. Ora, os 
pontos devem possuir valor fixo e já estão determinados devendo ser pagos em 
igualdade de condições para todos, independente da jornada de trabalho. Os médicos 

 



possuem jornada especial, prevista em lei específica.  

A proposta de considerar a jornada de trabalho dos médicos é um 
verdadeiro retrocesso. No aspecto trata-se de projeto de lei para prejudicar e reduzir 
vencimentos e gratificação.  

 
A Lei nº 3.999, de 1961, no artigo 8º, alínea ‘a’ já estabelecia que para 

os médicos a duração normal do trabalho é no máximo de quatro horas diárias. 
Portanto, no máximo de 20 horas semanais.  

 
O disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.216/91 autoriza que os medidos 

servidores públicos (Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico 
Veterinário) realizem dupla jornada diária, de 20 horas cada, totalizando 40 horas 
semanais, recebendo, por lógico, dois pagamentos referentes a cada jornada de 20 
horas semanais. 

 
Posteriormente adveio a Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, que 

dispõe especificamente sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário da Administração Pública Federal 
direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Face a relevância da matéria, 
colaciona-se os dispositivos legais desta lei, in verbis: 

“Art. 1º A jornada de trabalho de quatro horas diárias dos 
servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes das Categorias 
Funcionais de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do 
Trabalho e Médico Veterinário, de qualquer órgão da Administração 
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas 
federais, corresponde aos vencimentos básicos fixados na tabela 
constante do anexo a esta Lei. 

§ 1° Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das Categorias 
Funcionais de que trata este artigo poderão, mediante opção 
funcional, exercer suas atividades em jornada de oito horas diárias, 
observada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 2° A opção pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho 
corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas 
semanais de trabalho, observados, para este fim, os valores de 
vencimentos básicos fixados na tabela constante do anexo a esta Lei, 
assegurada aposentadoria integral aos seus exercentes. 

§ 3° O adicional por tempo de serviço, previsto no art. 67 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, em qualquer situação de jornada 
de trabalho, será calculado sobre os vencimentos básicos 
estabelecidos no anexo desta Lei. 

§ 4° As disposições constantes dos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo 
produzem efeitos a partir de 15 de agosto de 1991, data da edição da 
Lei n° 8.216, de 13 de agosto de 1991, não importando na percepção 
de vencimentos anteriores, sendo convalidadas as situações 



constituídas até a data de publicação desta Lei.” 

Também, o Decreto-lei 1.445, de 1976, que regulou e ainda regula a 
jornada de trabalho dos médicos servidores públicos federais estabelece a jornada de 
quatro horas diárias para tais servidores.  

 
O artigo 19, § 2º da Lei nº 8.112, de 1990, prevê que deve ser 

respeitados os cargos que possuem carga horária semanal prevista em lei especial.  
 
Portanto, para os servidores médicos da Administração Pública a 

jornada de trabalho é de 20 horas semanais, havendo apenas uma tabela de vencimento 
básico e de gratificações. O servidor médico que cumpre duas jornadas, ou seja, oito 
horas diárias, 40 semanais, tem direito a perceber o dobro da referida remuneração. 
Essa é a prática legal que está vigente de longa de data.  

 
Nada obstante, o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, editou a Portaria nº 1.100, de 6/07/2007 publicando a relação dos 
cargos cuja jornada de trabalho é inferior a quarenta horas semanais. Nesta Portaria os 
primeiros relacionados são justamente os Médicos, que possuem jornada de 20 horas 
semanais, em razão da determinação da Lei nº 9.436, de 1997.  

 
Assim, deve ser mantida a atual forma e critério de gratificação, com 

vencimento básico, com uma única tabela de vencimento básico e gratificações e não 
querer criar diversas tabelas reduzindo pela metade a remuneração dos médicos para 
aqueles que trabalham 20 horas semanais. A legislação vigente possui entendimento 
justamente ao contrário do que almeja o Governo Federal quanto a questão.  

 
Preocupada com a situação que causará o PL 2203/2011 com relação 

a remuneração dos servidores médicos, a Secretária Executiva do Ministério da Saúde 
expediu o Ofício MS/SE/GAB Nº 145, de 30 de setembro de 2011, direcionado ao 
Secretário-Executivo do MPOG. No referido Ofício destaca que no exercício de 2012, 
os cargos de médico com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou que tiverem 
essa jornada estendida para 40 horas semanais não obterão reajuste nas respectivas 
remunerações e ainda permanecerão com os valores inalterados até absorção total da 
VPNI. Enquanto isso, os demais profissionais de nível superior da área assistencial e 
que possuem jornada especial, bem como os da área-meio, pertencentes à Carreira da 
Previdência da Saúde e do Trabalho, obterão reajuste nas respectivas remunerações, 
que variam de 17% a 23% se ativo e de 11% a 14% se aposentado ou pensionista.  

 
Refere, também o Ofício, que para os demais cargos, cuja jornada de 

trabalho diferenciada é estabelecida em legislação específica, inferior a 40 horas, não 
está sendo proposta nenhuma adequação das respectivas tabelas remuneratórias em 
função da jornada de trabalho, isto é, os demais servidores com jornada especial 
continuarão com a remuneração baseada nas tabelas de 40 horas das respectivas 
carreiras. 

 
O PL, revoga, ainda, a Lei nº 9.436, de 1997, não sendo mais 

permitida a extensão da jornada de trabalho de médico de 20 para 40 horas semanais. 
Consequentemente, as tabelas relativas à jornada de 40 horas semanais somente serão 



aplicadas aos casos cujas jornadas tenham sido estendidas até a data da publicação da 
lei. 

 
Alerta a Secretária-Executiva do Ministério da Saúde, no mencionado 

Ofício, que a aplicação das medidas relativas à remuneração do cargo de médico na 
forma como proposta poderá gerar insatisfação entre os profissionais ocupantes dos 
respectivos cargos, com consequências imprevisíveis para a Administração Pública, 
até mesmo na via judicial. 

 
O PL abrange médicos de carreiras diversas e somente no Ministério 

da Saúde existem 40.664 desses profissionais, assim divididos 11.890 em atividade, 
dos quais 8.787 com jornada de 20 horas semanais e 2.103 com jornada estendida para 
40 horas semanais; 28.774 aposentados e instituidores de pensão, dos quais 26.652 
com proventos de 20 horas semanais e 2.122 com proventos de 40 horas semanais. 

 
Quanto aos aposentados e pensionistas, a aplicação das novas tabelas 

implicará alteração nos valores das vantagens decorrentes de aposentadoria, definidos, 
por exemplo, no Art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990, incisos I e II, no Art. 184 da Lei nº 
1.711, de 1952, incisos I e II, e ainda no dispositivo referente ao Adicional de Tempo 
de Serviço. Como efeito, a administração terá de proceder, obrigatoriamente, ao 
recálculo de todos os 28.774 proventos de aposentadoria, pensões e respectivas VPNIs, 
bem como ao acompanhamento sistemático e continuo até a absorção total dessas 
parcelas. 

 
Outro ponto que precisa ser mais bem avaliado é o valor da 

remuneração inicial para os cargos com jornada de 20 horas semanais. Atualmente, o 
Ministério da Saúde tem encontrado sérias dificuldades em recrutar novos servidores 
para o cargo de Médico, mesmo com o padrão remuneratório atual num patamar 
superior. Obviamente, a redução da remuneração proposta aumentará o grau de 
dificuldade para atrair tais profissionais para o serviço público. 

 
Além disso, menciona o Ofício que o Ministério da Saúde tem dois 

Editais (50 e 56/2009) com vagas para médico e que a remuneração neles indicada é a 
atualmente praticada, o que tornará inviável a nomeação dos aprovados. Salienta que, 
desses concursos, já foram nomeados mais de 400 médicos com remuneração na tabela 
atual.     

 
Em síntese, as repercussões decorrentes da proposição em comento 

são: 
 
a) Redução indireta da remuneração dos médicos atuais, tendo em 

vista que as diferenças salariais que serão pagas a título de VPNI 
serão absorvidas ao longo do tempo, quando da concessão de 
quaisquer novas vantagens; 

b) Retirada de 40.664 servidores e ex-servidores de tabela 
remuneratória com reajustes variáveis de 11% a 23%, passando-os 
para a tabela remuneratória que não terá reajuste imediato e com 
redução indireta ao longo do tempo; 

c) Ingresso de novos servidores com tabela inferior à atual praticada, 



dificultando ainda mais a retenção de profissionais médicos nas 
Unidades Hospitalares Federais; 

d) Necessidade de revisão das aposentadorias de todos os médicos 
aposentados e pensionistas; 

e) Inexistência de tratamento isonômico entre as categorias 
funcionais que têm jornadas de trabalho inferiores a 40 horas 
semanais; 

f) Possibilidade de aumento de ações judiciais; 
g) Revogação da Lei que permite extensão de jornada, instrumento 

esse que permite aumento da força de trabalho em situações 
emergenciais.  

 
Ao final, a Secretária Executiva do Ministério da Saúde solicita que o 

Projeto de Lei seja revisto no tocante à categoria médica, em função do impacto 
negativo tanto para os servidores quanto para o próprio Ministério.  

 
Com total razão a Sra. Secretária Executiva do Ministério da Saúde, 

eis que o PL 2203/2011, quanto a remuneração dos médicos causará grande 
desestímulo aos mesmos, levando muitos a pedirem exoneração do serviço público 
para se dedicar a outras atividades mais interessantes no atinente a remuneração, 
outros bons profissionais não terão interesse em realizar concursos públicos para a 
Administração Pública, devido as baixas e reduzidas gratificações, sendo que muitos 
aprovados nem posse irão tomar quando convocados dos certames já realizados.  

 
Assim agindo o Executivo com seus profissionais somente conduzirá 

a saúde pública para maiores e graves problemas, sem condições de manter excelentes 
médicos.  

 
Nossos Tribunais Superiores também já analisaram a questão quanto a 

jornada e remuneração dos médicos na Administração Pública.  
 
O Colendo Supremo Tribunal Federal – STF, através do Tribunal 

Pleno, por unanimidade, julgou o Mandado de Segurança nº 25.027/DF em 
19/05/2005, sob a relatoria do Ministro Carlos Velloso, o qual ficou decidido nos 
termos da seguinte ementa:  

 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MÉDICOS: JORNADA 
DIÁRIA DE TRABALHO. D.L. 1.445/76, art. 14. Lei 9.436, de 
05.02.97, art. 1º. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 19, § 2º. I. - A jornada 
diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. 
Decreto Lei 1.445/76, art. 14. Lei 9.436/97, art. 1º. II. - Normas 
gerais que hajam disposto a respeito da remuneração dos servidores 
públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos 
médicos, não revogam a norma especial, por isso que a norma 
especial afasta a norma geral, ou a norma geral não revoga nem 
modifica a norma especial. III. - Mandado de segurança deferido.” 
 
Do voto do Ministro Relator, considerando que os médicos possuem 

jornada de trabalho prevista em lei especial estipulada em 20 horas semanais, inclusive 



o que é ressalvado pelo § 2º do artigo 19 da Lei 8.112/90, extrai-se o que segue: 
 
“Bem por isso, presente a regra de hermenêutica mencionada, a Lei 

8.112, de 11.12.90, publicação consolidada determinada pelo art. 13 

da Lei 9.527, de 10.12.97, deixou expresso, no § 2º do art. 19, que o 

“disposto neste artigo não aplica a duração de trabalho estabelecida 
em leis especiais”. (...)”.  
 
Do voto do Ministro Sepúlveda Pertence no mesmo processo, 

destaca-se: 
 
“Senhora Presidente, o caso parece-me, em termos 
infraconstitucionais, escolar, de prevalência da lei especial sobre a 
Lei Geral. 
 
É verdade que a decisão do Tribunal de Contas tenta transportá-la 
para o plano constitucional e conta com o apoio do eminente 
Procurador-Geral da República. 
  
Ora, para que se pudesse invocar aqui – já não falo do famoso 
princípio da moralidade – o princípio da isonomia seria necessário 
que este impusse que todos os profissionais de nível superior tivessem 
remuneração idêntica. E isso jamais se sustentou. Não sendo 
necessária a remuneração idêntica, também não será necessária a 
jornada de prestação de trabalho idêntica. 
 
Recordo, sem estabelecer a cizânia na unidade do Ministério 
Público, que há anos, quando presidia pela primeira vez o Tribunal 
Superior Eleitoral, assim decidimos com a mesma equação no 
Processo Administrativo 13.752, relatado pelo saudoso Ministro José 
Bonifácio Diniz de Andrada, que se fundou em parecer do eminente 
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando. 
 
Por isso, não tenho a menor dúvida em acompanhar o voto do 
eminente Relator.”   
 
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também julgou: 
 
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. MÉDICOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 
DUPLA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. RECEBIMENTO 
DUPLICADO. POSSIBILIDADE. 
1. O disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.216/91 autoriza que os 
médicos, servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde, 
realizem dupla jornada diária, de 20 horas cada, totalizando 40 
horas semanais, recebendo, por lógico, dois pagamentos referentes a 
cada jornada de 20 horas semanais. 
2. Tal autorização legal foi repetida pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 
9.436/97. 



3. Recurso especial improvido.” (Recurso Especial nº 460598/CE, 6ª 
Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
17/11/2008) 
 
A proposta original contida no Projeto de Lei 2203/2001, quanto a 

gratificação dos médicos, configura grave retrocesso e afronta os princípios 
constitucionais da isonomia, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Nunca ocorreu anteriormente pagamento mediante jornada de trabalho 
quanto as Gratificações de Desempenho de Atividades Médicas devidas, 
exclusivamente, aos servidores ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico 
Superior, Médico-Área, Médico Marítimo e Médico Cirurgião. Não há motivos para 
implementação de gratificação que reduz a referida vantagem. 

A presente emenda não encontra óbice quanto a iniciativa, pois não há 
proposta de majoração das gratificações, mas pura e simplesmente manutenção dos 
seus valores, excluindo também as respectivas tabelas de 20 horas.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XXII 
Da remuneração dos Cargos de Médico 

 
..................................................................................................... 

 
Art. 46. A aplica-se os valores remuneratórios constantes dos Anexos 

XLI, XLII, XLIII e XLIV a esta Lei, aos servidores ativos, aos inativos e aos 
pensionistas, integrantes dos cargos de que tratam os arts. 46, 47, 48 e 49.  

 
§ 1º VETADO 
 
§ 2º VETADO 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O caput do artigo 46 do PL 2203/2011 diz que as tabelas 

remuneratórias constantes nos Anexos, em virtude de passar a considerar à jornada de 
trabalho semanal dos médicos, não poderá acarretar redução de vencimentos para os 
servidores ativos, aposentados e pensionistas.  

 
Já o parágrafo 1º do Projeto de Lei erige que, se existir redução, 

deverá a diferença ser paga em rubrica denominada Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada – VPNI, que será gradativamente absorvida por ocasião do 
desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da 
reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei, 
da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.  

 
Por sua vez, o § 2º do PL preceitua que a VPNI estará sujeita 

exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos federais. 

 



 
A proposta de considerar a jornada de trabalho dos médicos é um 

verdadeiro retrocesso. No aspecto trata-se de projeto de lei para prejudicar e reduzir 
vencimentos.  

 
A Lei nº 3.999, de 1961, no artigo 8º, alínea ‘a’ já estabelecia que para 

os médicos a duração normal do trabalho é no máximo de quatro horas diárias. 
Portanto, no máximo de 20 horas semanais.  

 
O disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.216/91 autoriza que os medidos 

servidores públicos (Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico 
Veterinário) realizem dupla jornada diária, de 20 horas cada, totalizando 40 horas 
semanais, recebendo, por lógico, dois pagamentos referentes a cada jornada de 20 
horas semanais. 

 
Posteriormente adveio a Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, que 

dispõe especificamente sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário da Administração Pública Federal 
direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Face a relevância da matéria, 
colaciona-se os dispositivos legais desta lei, in verbis: 

“Art. 1º A jornada de trabalho de quatro horas diárias dos 
servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes das Categorias 
Funcionais de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do 
Trabalho e Médico Veterinário, de qualquer órgão da Administração 
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas 
federais, corresponde aos vencimentos básicos fixados na tabela 
constante do anexo a esta Lei. 

§ 1° Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das Categorias 
Funcionais de que trata este artigo poderão, mediante opção 
funcional, exercer suas atividades em jornada de oito horas diárias, 
observada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 2° A opção pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho 
corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas 
semanais de trabalho, observados, para este fim, os valores de 
vencimentos básicos fixados na tabela constante do anexo a esta Lei, 
assegurada aposentadoria integral aos seus exercentes. 

§ 3° O adicional por tempo de serviço, previsto no art. 67 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, em qualquer situação de jornada 
de trabalho, será calculado sobre os vencimentos básicos 
estabelecidos no anexo desta Lei. 

§ 4° As disposições constantes dos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo 
produzem efeitos a partir de 15 de agosto de 1991, data da edição da 
Lei n° 8.216, de 13 de agosto de 1991, não importando na percepção 
de vencimentos anteriores, sendo convalidadas as situações 



constituídas até a data de publicação desta Lei.” 

Também, o Decreto-lei 1.445, de 1976, que regulou e ainda regula a 
jornada de trabalho dos médicos servidores públicos federais estabelece a jornada de 
quatro horas diárias para tais servidores.  

 
O artigo 19, § 2º da Lei nº 8.112, de 1990, prevê que deve ser 

respeitados os cargos que possuem carga horária semanal prevista em lei especial.  
 
Portanto, para os servidores médicos da Administração Pública a 

jornada de trabalho é de 20 horas semanais, havendo apenas uma tabela de vencimento 
básico. O servidor médico que cumpre duas jornadas, ou seja, oito horas diárias, 40 
semanais, tem direito a perceber o dobro da referida remuneração. Essa é a prática 
legal que está vigente de longa de data.  

 
Nada obstante, o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, editou a Portaria nº 1.100, de 6/07/2007 publicando a relação dos 
cargos cuja jornada de trabalho é inferior a quarenta horas semanais. Nesta Portaria os 
primeiros relacionados são justamente os Médicos, que possuem jornada de 20 horas 
semanais, em razão da determinação da Lei nº 9.436, de 1997.  

 
Assim, deve ser mantida a atual forma e critério de vencimento 

básico, com uma única tabela de vencimento básico e gratificações e não querer criar 
diversas tabelas reduzindo pela metade a remuneração dos médicos para aqueles que 
trabalham 20 horas semanais. A legislação vigente possui entendimento justamente ao 
contrário do que almeja o Governo Federal quanto a questão.  

 
Preocupado com a situação que causará o PL 2203/2011 com relação 

a remuneração dos servidores médicos, o Ministério da Saúde expediu o Ofício 
MS/SE/GAB Nº 145, de 30 de setembro de 2011, direcionado ao Secretário-Executivo 
do MPOG. No referido Ofício destaca que no exercício de 2012, os cargos de médico 
com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou que tiverem essa jornada estendida 
para 40 horas semanais não obterão reajuste nas respectivas remunerações e ainda 
permanecerão com os valores inalterados até absorção total da VPNI. Enquanto isso, 
os demais profissionais de nível superior da área assistencial e que possuem jornada 
especial, bem como os da área-meio, pertencentes à Carreira da Previdência da Saúde 
e do Trabalho, obterão reajuste nas respectivas remunerações, que variam de 17% a 
23% se ativo e de 11% a 14% se aposentado ou pensionista.  

 
Refere, também o Ofício, que para os demais cargos, cuja jornada de 

trabalho diferenciada é estabelecida em legislação específica, inferior a 40 horas, não 
está sendo proposta nenhuma adequação das respectivas tabelas remuneratórias em 
função da jornada de trabalho, isto é, os demais servidores com jornada especial 
continuarão com a remuneração baseada nas tabelas de 40 horas das respectivas 
carreiras. 

 
O PL, revoga, ainda, a Lei nº 9.436, de 1997, não sendo mais 

permitida a extensão da jornada de trabalho de médico de 20 para 40 horas semanais. 
Consequentemente, as tabelas relativas à jornada de 40 horas semanais somente serão 



aplicadas aos casos cujas jornadas tenham sido estendidas até a data da publicação da 
lei. 

 
Alerta a Secretária-Executiva do Ministério da Saúde, no mencionado 

Ofício, que a aplicação das medidas relativas à remuneração do cargo de médico na 
forma como proposta poderá gerar insatisfação entre os profissionais ocupantes dos 
respectivos cargos, com consequências imprevisíveis para a Administração Pública, 
até mesmo na via judicial. 

 
O PL abrange médicos de carreiras diversas e somente no Ministério 

da Saúde existem 40.664 desses profissionais, assim divididos 11.890 em atividade, 
dos quais 8.787 com jornada de 20 horas semanais e 2.103 com jornada estendida para 
40 horas semanais; 28.774 aposentados e instituidores de pensão, dos quais 26.652 
com proventos de 20 horas semanais e 2.122 com proventos de 40 horas semanais. 

 
Quanto aos aposentados e pensionistas, a aplicação das novas tabelas 

implicará alteração nos valores das vantagens decorrentes de aposentadoria, definidos, 
por exemplo, no Art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990, incisos I e II, no Art. 184 da Lei nº 
1.711, de 1952, incisos I e II, e ainda no dispositivo referente ao Adicional de Tempo 
de Serviço. Como efeito, a administração terá de proceder, obrigatoriamente, ao 
recálculo de todos os 28.774 proventos de aposentadoria, pensões e respectivas VPNIs, 
bem como ao acompanhamento sistemático e continuo até a absorção total dessas 
parcelas. 

 
Outro ponto que precisa ser mais bem avaliado é o valor da 

remuneração inicial para os cargos com jornada de 20 horas semanais. Atualmente, o 
Ministério da Saúde tem encontrado sérias dificuldades em recrutar novos servidores 
para o cargo de Médico, mesmo com o padrão remuneratório atual num patamar 
superior. Obviamente, a redução da remuneração proposta aumentará o grau de 
dificuldade para atrair tais profissionais para o serviço público. 

 
Além disso, menciona o Ofício que o Ministério da Saúde tem dois 

Editais (50 e 56/2009) com vagas para médico e que a remuneração neles indicada é a 
atualmente praticada, o que tornará inviável a nomeação dos aprovados. Salienta que, 
desses concursos, já foram nomeados mais de 400 médicos com remuneração na tabela 
atual.     

 
Em síntese, as repercussões decorrentes da proposição em comento 

são: 
 
h) Redução indireta da remuneração dos médicos atuais, tendo em 

vista que as diferenças salariais que serão pagas a título de VPNI 
serão absorvidas ao longo do tempo, quando da concessão de 
quaisquer novas vantagens; 

i) Retirada de 40.664 servidores e ex-servidores de tabela 
remuneratória com reajustes variáveis de 11% a 23%, passando-os 
para a tabela remuneratória que não terá reajuste imediato e com 
redução indireta ao longo do tempo; 

j) Ingresso de novos servidores com tabela inferior à atual praticada, 



dificultando ainda mais a retenção de profissionais médicos nas 
Unidades Hospitalares Federais; 

k) Necessidade de revisão das aposentadorias de todos os médicos 
aposentados e pensionistas; 

l) Inexistência de tratamento isonômico entre as categorias 
funcionais que têm jornadas de trabalho inferiores a 40 horas 
semanais; 

m) Possibilidade de aumento de ações judiciais; 
n) Revogação da Lei que permite extensão de jornada, instrumento 

esse que permite aumento da força de trabalho em situações 
emergenciais.  

 
Ao final, a Secretária Executiva do Ministério da Saúde solicita que o 

Projeto de Lei seja revisto no tocante à categoria médica, em função do impacto 
negativo tanto para os servidores quanto para o próprio Ministério.  

 
Com total razão a Sra. Secretária Executiva do Ministério da Saúde, 

eis que o PL 2203/2011, quanto a remuneração dos médicos causará grande 
desestímulo aos mesmos, levando muitos a pedirem exoneração do serviço público 
para se dedicar a outras atividades mais interessantes no atinente a remuneração, 
outros bons profissionais não terão interesse em realizar concursos públicos para a 
Administração Pública, devido os baixos e reduzidos vencimentos, sendo que muitos 
aprovados nem posse irão tomar quando convocados dos certames já realizados.  

 
Assim agindo o Executivo com seus profissionais somente conduzirá 

a saúde pública para maiores e graves problemas, sem condições de manter excelentes 
médicos.  

 
Nossos Tribunais Superiores também já analisaram a questão quanto a 

jornada e remuneração dos médicos na Administração Pública.  
 
O Colendo Supremo Tribunal Federal – STF, através do Tribunal 

Pleno, por unanimidade, julgou o Mandado de Segurança nº 25.027/DF em 
19/05/2005, sob a relatoria do Ministro Carlos Velloso, o qual ficou decidido nos 
termos da seguinte ementa:  

 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MÉDICOS: JORNADA 
DIÁRIA DE TRABALHO. D.L. 1.445/76, art. 14. Lei 9.436, de 
05.02.97, art. 1º. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 19, § 2º. I. - A jornada 
diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. 
Decreto Lei 1.445/76, art. 14. Lei 9.436/97, art. 1º. II. - Normas 
gerais que hajam disposto a respeito da remuneração dos servidores 
públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos 
médicos, não revogam a norma especial, por isso que a norma 
especial afasta a norma geral, ou a norma geral não revoga nem 
modifica a norma especial. III. - Mandado de segurança deferido.” 
 
Do voto do Ministro Relator, considerando que os médicos possuem 

jornada de trabalho prevista em lei especial estipulada em 20 horas semanais, inclusive 



o que é ressalvado pelo § 2º do artigo 19 da Lei 8.112/90, extrai-se o que segue: 
 
“Bem por isso, presente a regra de hermenêutica mencionada, a Lei 

8.112, de 11.12.90, publicação consolidada determinada pelo art. 13 

da Lei 9.527, de 10.12.97, deixou expresso, no § 2º do art. 19, que o 

“disposto neste artigo não aplica a duração de trabalho estabelecida 
em leis especiais”. (...)”.  
 
Do voto do Ministro Sepúlveda Pertence no mesmo processo, 

destaca-se: 
 
“Senhora Presidente, o caso parece-me, em termos 
infraconstitucionais, escolar, de prevalência da lei especial sobre a 
Lei Geral. 
 
É verdade que a decisão do Tribunal de Contas tenta transportá-la 
para o plano constitucional e conta com o apoio do eminente 
Procurador-Geral da República. 
  
Ora, para que se pudesse invocar aqui – já não falo do famoso 
princípio da moralidade – o princípio da isonomia seria necessário 
que este impusse que todos os profissionais de nível superior tivessem 
remuneração idêntica. E isso jamais se sustentou. Não sendo 
necessária a remuneração idêntica, também não será necessária a 
jornada de prestação de trabalho idêntica. 
 
Recordo, sem estabelecer a cizânia na unidade do Ministério 
Público, que há anos, quando presidia pela primeira vez o Tribunal 
Superior Eleitoral, assim decidimos com a mesma equação no 
Processo Administrativo 13.752, relatado pelo saudoso Ministro José 
Bonifácio Diniz de Andrada, que se fundou em parecer do eminente 
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando. 
 
Por isso, não tenho a menor dúvida em acompanhar o voto do 
eminente Relator.”   
 
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também julgou: 
 
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. MÉDICOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 
DUPLA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. RECEBIMENTO 
DUPLICADO. POSSIBILIDADE. 
1. O disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.216/91 autoriza que os 
médicos, servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde, 
realizem dupla jornada diária, de 20 horas cada, totalizando 40 
horas semanais, recebendo, por lógico, dois pagamentos referentes a 
cada jornada de 20 horas semanais. 
2. Tal autorização legal foi repetida pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 
9.436/97. 



3. Recurso especial improvido.” (Recurso Especial nº 460598/CE, 6ª 
Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
17/11/2008) 
 
A proposta original contida no Projeto de Lei 2203/2001, quanto a 

remuneração dos médicos, configura grave retrocesso e afronta os princípios 
constitucionais da isonomia, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

 
Por isso, faz-se necessário acolher a presente proposta de emenda para 

obstar o retrocesso para os servidores médicos em atividade, aposentados e 
pensionistas.   
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 
 

Seção II 
Da Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias - 

GECEN 
e da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN 

 
Art. 57. A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 55.  A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos 
e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que realizarem 
atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, 
inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas 
extrativistas e ribeirinhas.”  

 
JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta de emenda para inserção modificativa do caput 
do artigo 55, da Lei nº 11.784, de 2011, é específica para excluir a expressão “em 
caráter permanente” do referido dispositivo legal.  

 
Não é necessário e nem obrigatório que o servidor tenha que 

desempenhar suas atividades todos os dias em atividade de combate e controle de 
endemias em áreas urbanas ou rurais, em terras indígenas e de remanescentes, 
quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas para fazer jus a GECEN e a GACEN. 

 
O artigo 53, quando instituiu a GECEN foi taxativa que é devida aos 

ocupantes dos empregos públicos de Agentes de Combate às Endemias, no âmbito do 
Quadro Suplementar de Combate às Endemias, do Quadro de Pessoal da Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA, submetidos ao regime jurídico estabelecido pela 

 



Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  
 
Também, o artigo 54, que criou a GACEN para os servidores dos 

cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de 
Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da 
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990.  

 
Assim, citados artigos 53 e 54 já são taxativos aos instituírem e 

criarem as mencionadas gratificações para tais servidores ocupantes dos cargos que 
menciona. Basta o servidor estar ocupando seu cargo para ter direito a receber as 
gratificações em questão. Contudo, o termo “permanente” propicia interpretação 
discricionária pelo gestor público, prejudicando os servidores.   

 
Além disso, a GECEN e a GACEN são estipuladas em valor fixo, que 

a partir de 1º/07/2012 passará a quantia de R$ 721,00 mensais.  
 
Lembre-se que tais gratificações são pagas até mesmo durante 

afastamentos considerados de efetivo exercício, não existindo motivos para impedir o 
recebimento, quando, por exemplo, pelo fato de não ter trabalhado apenas um dia ou 
dois da semana no combate de endemias não lhe seja paga a gratificação em valor fixo. 
A circunstância apontada não significa que o servidor tenha deixado de ocupar seu 
cargo, mas muitas vezes por fato alheio a sua vontade ou de interesse e determinação 
do próprio gestor tenha realizado outra função semelhante.  

 
Portanto, faz-se necessário excluir da legislação a exigência “em 

caráter permanente”. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção II 
Da Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias - 

GECEN 
e da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN 

 
Art. 57. A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
“Art. 55. 

.....................................................................................................................  
 
 
§ 3º Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de 

aposentadoria ou às pensões, dos servidores que a ela fazem jus, serão 
adotados os seguintes critérios: 

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de 
fevereiro de 2004, a Gacen será correspondente ao valor integral; e 

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de 
fevereiro de 2004: 

a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se 
aplicar o disposto nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á o valor o valor integral; e 

b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins de cálculo das 
aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 
2004. 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

As aposentadorias e pensões concedidas até o advento da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de fevereiro de 2004, se deram com base na última 
remuneração e garantia da paridade. Assim, possuem o direito a integralidade e não 
sofrerem reduções, eis que aplicada a última remuneração. Também, o instituto da 
paridade garante que os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.  

A previsão contida na Lei nº 11.784, de 2008, que estabelece que a 
Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN é de apenas 
40% do valor fixo para aposentadorias e pensões instituídas até 19/02/2004 e 50% do 
seu valor a partir de 1o/01/2009, não atende aos princípios da integralidade e paridade. 
Também, para aposentados e pensionistas que obtiveram o benefício antes da EC 41 é 
redutor de proventos, vedado pelo art. 37, inciso XV, e art. 194, inciso IV, da Carta da 
República e art. 41, § 3º e art. 189 da Lei nº 8.112/90. 

Por sua vez, as aposentadorias e pensões deferidas após a EC 41/2003, 
mas com fulcro nos artigos 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 e no artigo 3º 
da Emenda Constitucional nº 47/2005, da mesma forma, possuem a garantia do 
benefício de acordo com a última remuneração e paridade. Assim sendo, se nos termos 
constitucionais a aposentadoria deve ser concedida com base na última remuneração 
não há motivos para mesclar regras e, especificamente, quanto a GACEN estabelece 
um percentual. Inclusive trata-se de gratificação em valor fixo.  

Assim, deve ser observada a proposta de inserção ora apresentada, 
sob pena de, se mantida a redação vigente permanecer acarretando graves prejuízos 
aos aposentados e pensionistas e afronta a dispositivos da Constituição Federal e Lei nº 
8.112/90. 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção II 
Da Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias - 

GECEN 
e da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN 

 
Art. 59. A Lei nº 11.907, de 2009, passa a vigorar acrescida do 

seguinte dispositivo: 
 
“Art. 284-A A partir de 1º de janeiro de 2012, aplicar-se-á a GACEN 

aos titulares dos seguintes cargos efetivos do Quadro de Pessoal do 
Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da FUNASA que, no exercício 
das funções do seu cargo, realizarem atividades de combate e controle de 
endemias, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, sejam ocupantes dos 
seguintes cargos: 

 
I – Mestre de Lancha; 
II – Condutor de lancha; 
III – Agente de Transporte Marítimo e Fluvial; 
IV -  Auxiliar de Transporte Marítimo e Fluvial 
V - Comandante de Navio; 
VI – Artífice de Mecânica 
VII - Cartógrafo 
VIII – Artífice de manutenção de veículos  
IX - Artífice de Cartógrafo; 
 X – Ajudante de transporte marítimo e fluvial; 
XI - Atendente; 
XII – Atendente de enfermagem; 
XIII – Auxiliar de enfermagem; 
XIV – Auxiliar de conservação e saneamento; 
XV - Contramestre; 
XVI - Mecânico 
XVII – Piloto de lancha; 
XVIII - Farmacêutico; 

 



XIX -  Farmacêutico Bioquímico; 
XX - Recreador; 
XXI – Técnico em assuntos educacionais; 
XXII – Técnico em cartografia; 
XXIII – Artífice de aeronáutica; 
XXIV -  Auxiliar de Divulgação;” 

 
JUSTIFICATIVA 

O que se propõe é a alteração do art. 284, para que o mesmo abranja 
todas as categorias de servidores que passam a perceber a GACEN ao invés de criar 
um novo artigo.  

 
O objetivo da norma foi estender o pagamento da GACEN a 

algumas categorias de servidores que, mesmo atuando diretamente e no suporte das 
equipes de combate e controle de endemias, estavam excluídos, injustificável, do 
pagamento da gratificação visto que se trata de uma vantagem em razão de uma 
atividade determinada, cuja execução se mostraria impossível sem a participação do 
grupo de servidores em questão. 

 
Assim, todos nos cargos acima relacionados, os servidores atuam no 

combate e controle de endemias, fazendo jus a GACEN.  
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 
 

Seção XXIV 
Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade 

 
Art. 86. - VETADO  
 
Art. 87. - VETADO  
 
Art. 101. Ficam revogados:  
 
I – VETADO;  
 

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei nº 2203/2011 prevê a modificação quanto aos 
pagamentos dos adicionais de insalubridade ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, passando de percentuais sobre o 
vencimento básico para valores fixos. Estipula referido PL que os servidores que 
trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, receberão o 
adicional, conforme os valores nominais abaixo:  

 
I - grau de exposição mínimo de insalubridade: R$ 100,00;  
II - grau de exposição médio de insalubridade: R$ 180,00;  
III - grau de exposição máximo de insalubridade: R$ 260,00; e  
IV - periculosidade: R$ 180,00.  

Ocorre que a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que durante 
longo período foi aplicada aos servidores públicos federais, no artigo 192 prevê que o 
exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos 

 



graus máximo, médio e mínimo, respectivamente. Quanto ao adicional de 
periculosidade o adicional é de 30% sobre o salário, nos termos do artigo 193 do 
citado diploma legal. 

Posteriormente, adveio o artigo 12, da Lei nº 8.270, de 1991, 
prevendo os adicionais especificamente para os servidores públicos federais 
estipulando-os nos percentuais de 20%, 10% e 5% para os graus máximo, médio e 
mínimo, respectivamente, incidentes sobre o vencimento básico. O mesmo dispositivo 
diz que a periculosidade é de 10% sobre o vencimento básico do servidor. 

Também, cumpre salientar que as Normas Regulamentadoras nº 15 
(Atividades e Operações Insalubres)  e nº 16 (Atividades e Operações Perigosas), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, preceituam os adicionais de insalubridade e 
periculosidade em percentuais. 

Assim, é da tradição do direito que os adicionais de insalubridade e 
periculosidade sejam pagos em percentuais, não havendo motivo e plausibilidade para 
modificar de percentual para valor nominal.   

 Nada obstante, o artigo 87 do PL em pauta, diz que, caso a conversão 
dos adicionais para valor fixo, acarrete redução do valor global da remuneração total 
de servidor ativo que vinha recebendo adicional de insalubridade ou de periculosidade, 
a diferença será paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI 
de, conforme o caso, adicional de insalubridade ou de periculosidade, de natureza 
provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no 
cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da 
reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas nesta Lei, da concessão de 
reajuste ou vantagem de qualquer natureza, sem prejuízo da supressão imediata na 
hipótese do art. 68, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990. 

 
Embora possa se pensar que a instituição de uma VPNI não cause 

redução de remuneração, na verdade isso acontecerá, à medida que tal parcela será 
paulatinamente absorvida por progressão, promoção, reorganização ou reestruturação 
dos cargos ou remunerações ou concessão de reajuste ou qualquer vantagem. Se o 
servidor possui um percentual ou valor remuneratório, mas vai este sendo absorvido 
estará sim havendo redução de vencimentos. 

 
O servidor em atividade tem todo direito a progressão e promoção, 

mas impor que este direito gere absorção de outra parcela (a qual inclusive é de origem 
vencimental) não encontra respaldo legal e afronta os princípios da moralidade, 
razoabilidade e proporcionalidade. 

 
 Ainda, sabe-se que a VPNI somente é reajustada através de revisão 

geral e anual, o que provoca congelamento da parcela, eis que a última revisão linear 
aconteceu em 2003. Por este viés, também se constata os efeitos de redutor de 
vencimentos.  

 

Por isso, para impedir redução de vencimentos, o que é vedado pela 
Constituição Federal em seus artigos 37, inciso XV e Lei nº 8.112/90, art. 41, § 3º, faz-



se necessário acolher a presente proposta de emenda para obstar retrocesso 
remuneratório para os servidores que recebem adicional de insalubridade e 
periculosidade.  

 

Assim, é necessário suprimir do Projeto de Lei 2203 os artigos 86 e 
87 que modificam a forma de pagamento dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade. 
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO 
 

O artigo 94, da Lei nº 11.090, de 2005, artigo 101 e 102 da Lei nº 
11.784, de 2006 passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos legais: 
 

Seção XXV 
 

............................................................................................................. 
 
Art.. 94  O Anexo XII da Lei nº 11.090, de 2005, passa a vigorar na 

forma do anexo LIX a esta Lei, com efeitos a partir da data nele especificada.  
 
.......................................................................................................... 

 
Seção XXVI 

Do Plano de Carreira e Dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário - 
PCRDA 

 
Art. 101. A Lei nº 11.784, de 2006, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes dispositivos:  
 
“Art. 31-A. A partir de 1o de janeiro de 2012, a estrutura dos cargos 

de provimento efetivo de nível auxiliar do Plano de Carreira dos Cargos de 
Reforma e Desenvolvimento Agrário passa a ser a constante do Anexo 
LXVIII desta Lei, observada a correlação estabelecida na forma do Anexo 
LXIX desta Lei.” 

 
Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos 

referidos no caput são os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo 
efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.” (NR)  

 
 

 



“Art. 31-B. A partir de 1o de janeiro de 2012, a estrutura dos cargos 
de provimento efetivo de nível intermediário do Plano de Carreira dos 
Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário passa a ser a constante do 
Anexo LXX desta Lei, observada a correlação estabelecida na forma do 
Anexo LXXI desta Lei.” 

 
Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos 

referidos no caput são os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo 
efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.” (NR) 

 
“Art. 31-C. A partir de 1o de janeiro de 2012, a estrutura dos cargos 

de provimento efetivo de nível superior do Plano de Carreira dos Cargos de 
Reforma e Desenvolvimento Agrário passa a ser a constante do Anexo LXX 
desta Lei, observada a correlação estabelecida na forma do Anexo LXXI 
desta Lei.” 

 
Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos 

referidos no caput são os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo 
efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.” (NR) 

 
“Art. 32-A O § 1o do art. 16 da Lei no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 16.  ...................................................................... 
§ 1o A GDARA será paga observado o limite máximo de 100 (cem) 

pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada 
ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no 
Anexo LXXIII desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de 
janeiro de 2012.” 

 
Art. 102.  Ficam revogados:  

I - o art. 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991;  
II - a Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997;  

III - o art. 21 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998;  
IV - o Anexo VIII à Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; e  

V - o § 1º do art. 158 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.  

 
Art. 103.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  

ANEXO LXVIII 
(Anexo XXVI da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008) 

ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DE NÍVEL AUXILIAR DO 
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 



CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

IV 
III 
II 
I 

ANEXO LXIX 

(Anexo XXVII da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008) 
TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL AUXILIAR DO PLANO DE  

CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 
III ESPECIAL IV 
II ESPECIAL III 

I ESPECIAL II 
  ESPECIAL I 

ANEXO LXX 
ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR 

DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

IV 

III 

II 

I 

C 

III 

II 

I 

B 

III 

II 

I 

A 

III 

II 

I 
 

ANEXO LXXI 



TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR DO PLANO 
DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

III ESPECIAL IV 

II ESPECIAL III 

I ESPECIAL II 

 ESPECIAL I 

C 

IV C III 

III C II 
II C 

I 
I C 

B 

IV B III 

III B II 

II B 
I 

I B 

A 

V A III 

IV A II 

III A 

I II A 

I A 

 

ANEXO LXXII 
TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DO PLANO DE CARREIRA  

DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
a)Vencimento Básico dos Cargos de Nível Superior 

Em R$ 
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 

PARTIR DE 1º/01/2012 

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 
PARTIR DE 1º/01/2012 

ESPECIAL 

IV 2.583,76 

III 2.568,35 
II 2.553,03 
I 2.537,80 

C 
III 2.507,71 
II 2.492,75 
I 2.477,88 

B III 2.448,50 

IV 7.395,00 

III 7.124,28 
II 6.863,47 

I 6.612,21 



ESPECIAL 

A 

C 
III 6.237,93 
II 6.009,57 
I 5.789,57 

B 
III 5.461,86 

II 5.261,91 
I 5.069,28 

A 

III 4.782,34 

II 4.607,26 

I 4.438,59 
 
b) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Intermediário 

Em R$ 

c) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Auxiliar 

Em R$ 
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 

PARTIR DE 1º/01/2012 

ESPECIAL 

IV 1.916,84 

III 1.886,65 

II 1.856,94 
I 1.827,70 

 

 

ANEXO LXXIII 
 (Anexo V da Lei no 11.090, de 2005) 

 TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA 

 

a)     Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Superior 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1o DE 
JANEIRO DE 2012 

ESPECIAL 

IV 84,9500 

III 83,6800 

II 82,4300 

I 81,2000 
C III 79,3900 



II 78,2100 

I 77,0400 

B 

III 75,3300 

II 74,2100 

I 73,1000 

A 
III 71,4700 

II 70,4000 

I 69,3500 

 

b)    Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Intermediário 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1o DE 
JANEIRO DE 2012 

ESPECIAL 

IV 43,8500 

III 43,2400 

II 42,6400 

I 42,0500 

C 

III 41,2300 

II 40,6600 

I 40,1000 

B 
III 39,3100 

II 38,7700 

I 38,2300 

A 

III 37,4800 

II 36,9600 

I 36,4500 

   

c) Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Auxiliar  

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1o DE 
JANEIRO DE 2012 

ESPECIAL 

IV 19,8300 

III 19,6300 

II 19,4400 

I 19,2500 

                        
 

JUSTIFICATIVA 
 

As  medidas  propostas  buscam  suprir  demanda  dos  diversos  
órgãos  e entidades públicos por pessoal  especializado e proporcionar aos  servidores  
remunerações justas,  observados  os  parâmetros  aplicáveis  ao  conjunto  das  
carreiras  da  Administração Pública  Federal.  

 

O  objetivo  é  atrair  e  reter  profissionais  de  alto  nível  de  
qualificação, compatíveis  com  a  natureza  e  o  grau  de  complexidade  das  
atribuições  dos  cargos,  das carreiras e cargos objeto da proposta, em consonância 



com os parâmetros estabelecidos no art. 39 § 1° da Constituição Federal, além de 
instituir um serviço público profissionalizado, responsável,  eficiente  e  democrático  
para  construir  e  desenvolver  uma  inteligência permanente no Estado. 

 

Quanto ao disposto no artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode-se considerar atendido, 
uma vez que mesmo  com  tais  alterações,  não  excederá  os  percentuais  da  receita  
corrente  líquida previstos no caso da União. 

 

Finalmente,  convém  registrar  que  as  propostas  de  estruturação,  
criação  e reestruturação de planos de carreiras e cargos foram elaboradas com estrita 
observância aos princípios constitucionais e à  legislação que rege as atividades da 
Administração Pública dentre os quais se destacam: ingresso em cargos públicos 
mediante aprovação em concurso público, avaliação  de  desempenho  individual  e  
institucional, mecanismo  de desenvolvimento na carreira orientado pelo mérito, 
remunerações não superiores ao limite estipulado  no  art.  37,  inciso  XI,  da  
Constituição  Federal,  fixação  dos  vencimentos  de acordo  com  a  natureza,  o  grau  
de  responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos componentes  das  Carreiras,  
irredutibilidade  da  remuneração,  e  não  vinculação  ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para efeito de remuneração. 

 

    
 
 

PARLAMENTAR 
  
  
  

   



 
 

   CONGRESSO NACIONAL 
 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

ETIQUETA 

 

    
Data 

24/10/2011 
 Proposição 

Projeto de Lei nº 2203, de 2011  
 

Autor 
 

 nº do prontuário 
 

 
1  [   ]  Supressiva 2. [    ] substitutiva 3. [    ] modificativa 4. [ X ]  aditiva 5. [   ]Substitutivo  global 

 
Página    Artigo      Parágrafo  Inciso   Alínea 

 

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 
 

Seção XXVI 
Da tabela salarial e gratificações dos servidores do Departamento de Marinha 

Mercante 
 

Art. 56. Os servidores do Departamento de Marinha Mercante – 
DMM passam a ter o vencimento básico e a Gratificação de Desempenho da Marinha 
Mercante, nos termos dos Anexos que seguem:  

 
ANEXO....... 

 
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior 

   

CLASSE PADRÃO 

VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 5.650,00  

II 5.513,86  

I 5.380,23  

C 

VI 5.247,99  

V 5.121,34  

IV 4.997,99  

III 4.877,89  

II 4.759,97  

I 4.645,17  

B 

VI 4.519,32  

V 4.410,73  

IV 4.305,09  

III 4.201,35  

II 4.100,45  

I 4.002,35  

A 

V 3.893,67  

IV 3.800,13  

III 3.709,24  

 



II 3.620,95  

I 3.534,22  

   

   

b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário 

   

CLASSE PADRÃO 

VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 2.906,11  

II 2.872,07  

I 2.839,22  

C 

VI 2.792,36  

V 2.759,97  

IV 2.727,76  

III 2.696,73  

II 2.665,88  

I 2.635,21  

B 

VI 2.592,09  

V 2.561,85  

IV 2.532,78  

III 2.503,88  

II 2.475,15  

I 2.446,58  

A 

V 2.407,10  

IV 2.379,94  

III 2.352,94  

II 2.326,10  

I 2.299,42  

   

   

c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar 

   

CLASSE PADRÃO 

VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 1.872,83  

II 1.808,34  

I 1.746,11  
 
 

ANEXO....... 
 

a) Valor do ponto da GDMM para cargos de nível superior 

   

CLASSE PADRÃO 

VALOR DO PONTO DA GDMM A PARTIR DE  

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 138,01  

II 135,74  

I 133,52  



C 

VI 131,35  

V 129,18  

IV 127,05  

III 124,95  

II 122,89  

I 120,85  

B 

VI 118,99  

V 117,01  

IV 115,06  

III 113,15  

II 111,27  

I 109,41  

A 

V 107,70  

IV 105,90  

III 104,13  

II 102,38  

I 100,66  

   

   

b) Valor do ponto da GDMM para cargos de nível intermediário 

   

CLASSE PADRÃO 

VALOR DO PONTO DA GDMM A PARTIR DE  

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 86,89  

II 84,98  

I 83,11  

C 

VI 81,42  

V 79,62  

IV 77,87  

III 76,14  

II 74,45  

I 72,80  

B 

VI 71,31  

V 69,73  

IV 68,18  

III 66,65  

II 65,17  

I 63,71  

A 

V 62,40  

IV 60,99  

III 59,62  

II 58,28  

I 56,97  

   

   

c) Valor do ponto da GDMM para cargos de nível auxiliar 

   



CLASSE PADRÃO 

VALOR DO PONTO DA GDMM A PARTIR DE  

1o JUL 2012 

ESPECIAL 

III 11,63  

II 11,40  

I 11,18  
 
 

JUSTIFICATIVA 

As medidas propostas  nesta emenda buscam  suprir  demanda  dos  
diversos  órgãos  e entidades públicos por pessoal  especializado e proporcionar aos  
servidores  remunerações justas,  observados  os  parâmetros  aplicáveis  ao  conjunto  
das  carreiras  da  Administração Pública  Federal.  

O objetivo é  atrair  e  reter  profissionais  de  alto  nível  de  
qualificação, compatíveis  com  a  natureza  e  o  grau  de  complexidade  das  
atribuições  dos  cargos,  das carreiras e cargos objeto da proposta, em consonância 
com os parâmetros estabelecidos no art. 39, § 1° da Constituição Federal, além de 
instituir um serviço público profissionalizado, responsável,  eficiente  e  democrático  
para  construir  e  desenvolver  uma  inteligência permanente no Estado. 

Quanto ao disposto no artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode-se considerar atendido, 
uma vez que mesmo  com  tais  alterações,  não  excederá  os  percentuais  da  receita  
corrente  líquida previstos no caso da União. 

Finalmente, convém  registrar  que  as  propostas  de  estruturação,  
criação  e reestruturação de planos de carreiras e cargos foram elaboradas com estrita 
observância aos princípios constitucionais e à  legislação que rege as atividades da 
Administração Pública dentre os quais se destacam: ingresso em cargos públicos 
mediante aprovação em concurso público, avaliação  de  desempenho  individual  e  
institucional, mecanismo  de desenvolvimento na carreira orientado pelo mérito, 
remunerações não superiores ao limite estipulado  no  art.  37,  inciso  XI,  da  
Constituição  Federal,  fixação  dos  vencimentos  de acordo  com  a  natureza,  o  grau  
de  responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos componentes  das  Carreiras,  
irredutibilidade  da  remuneração,  e  não  vinculação  ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para efeito de remuneração. 

Os servidores do Departamento de Marinha Mercante de longa data 
desempenham exemplarmente suas atribuições com grandes conquistas na cobrança, 
arrecadação e fiscalização dos tributos específicos. 

Fazem jus em serem prestigiados com a aprovação da presente 
emenda.  

 
    

 
 

PARLAMENTAR 
  
  
  

   


