
 

MINUTA 

 

  

PROJETO DE LEI ................Nº         DE            DE 2015. 

 

Altera a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 

2008, e a Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 

2009. 

 

 

 Art. 1º - A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“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, e arts, 284 e 284-A da Lei nº 11.907, 

de 02 de fevereiro de 2009, que, no exercício das atribuições do cargo, realizarem 

atividades de combate e controle de endemias, vigilância em saúde e controle vetorial, 

de saneamento básico, prevenção de doenças e de promoção e educação em saúde, 

inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e 

ribeirinhas.   

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

 

 § 3º Para fins de incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria ou de 

pensões serão adotados os seguintes critérios, para as aposentadorias concedidas e pensões 

instituídas a partir de 1º de março de 2008: 

a) quando aos servidores que lhes deram origem 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 integral; e 

b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins de cálculos das aposentadorias e pensões, o 

disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

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

 

 § 6º A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança, salvo quando se tratar de execução de atividades de combate e controle 

de endemias, vigilância em saúde e controle vetorial, de saneamento básico, prevenção de 

doenças e de promoção e educação em saúde. 

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

 

 Art. 2º- A Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 284. ......................................................................... 

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

XIV – - Desenhista; 

XV – Topógrafo; 



 

XVI – Técnico em Cartografia 

XVII- Agente de Serviço de Engenharia; 

XVIII- Técnico Projetista; 

 

§1°.  O titular do cargo de Motorista ou de Motorista Oficial que, no exercício de suas 

atribuições legais realizarem atividades de apoio e de transporte das equipes e ou dos insumos 

necessários para o combate e controle de endemias, vigilância em saúde e controle vetorial, de 

saneamento básico, prevenção de doenças e de promoção e educação em saúde, fará jus à 

gratificação a que se refere o caput do art 1º. 

§ 2° Os titulares de cargo em extinção, quando, por força de readequação funcional 

realizarem atividades de combate e controle de endemias, vigilância em saúde e controle 

vetorial, de saneamento básico, prevenção de doenças e de promoção e educação em saúde, 

farão jus à gratificação a que se refere o caput do art. 1º. 

 

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

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Fica revogado o § 8º, do art. 55, da Lei nº 11.784 de 22 de setembro de 2008. 

 

Brasília,         de xxxx de 2015, 194º da Independência e 127º da República. 
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