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MINUTA  

 

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

 

Institui a Retribuição de Titulação e a Gratificação de Qualificação 

para os servidores aos servidores ocupantes de cargos de provimento 

efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e Funasa, 

regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, vinculados ao 

Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n
o
 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970, ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de 

que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, à Carreira da 

Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 

19 de outubro de 2006, e à Carreira da Seguridade Social e do 

Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002. 

 

 Art. 1º - Fica instituída a Retribuição por Titulação - RT, a ser concedida aos titulares de 

cargos de provimento efetivo de nível superior do quadro de pessoal do Ministério da Saúde e 

Funasavinculados ao Plano de Classificação de Cargos, ao Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo, à Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, e à Carreira da Seguridade 

Social e do Trabalho, que sejam detentores do título de Doutor ou grau de Mestre, ou 

sejampossuidores de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade com a classe, padrão e titulação ou 

certificação comprovada, nos termos do Anexo desta Lei. 

§ 1º O título de Doutor, o grau de Mestre e o certificado de conclusão de curso de 

aperfeiçoamento ou especialização,referidos no caput deste artigo, deverão ser compatíveis 

com as atividades do órgão onde o servidor estiver lotado. 

§ 2º Para fins de percepção da RT referida no caput deste artigo, não serão considerados 

certificados apenas de frequência. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais deum valor 

relativo à RT. 

§ 4º A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau 

ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. 

“Art.”2º - Fica instituída a Gratificação de Qualificação GQ, a ser concedida aos titulares de 

cargos de provimento efetivo de nível intermediário e de nível auxiliardo Ministério da Saúde 

e Funasa vinculados ao Plano de Classificação de Cargos, ao Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo, à Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, e à Carreira da Seguridade 

Social e do Trabalho, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, 

acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de nível 

intermediário, de acordo com os valores constantes do Anexo desta Lei. 
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§ 1º Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à percepção 

da GQ abrangem o nível de qualificação que o servidor possua em relação: 

I - ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua operacionalização ena sua gestão; 

e 

II - à formação acadêmica e profissional, obtida mediante participação, com aproveitamento, 

em cursos regularmente instituídos. 

§ 2º Os cursos a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo deverão ser compatíveis com as 

atividades do órgão onde o servidor estiver lotado. 

§ 3º Os cursos de Doutorado e Mestrado, para os fins previstos no caput desteartigo, serão 

considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando 

realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. 

§ 4º Os titulares de cargos de nível intermediário da Carreira a que se refere ocaput deste 

artigo somente farão jus ao nível I da GQ se comprovada à participação em cursos de 

qualificação profissional com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas, na forma 

disposta em regulamento. 

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

deverão comprovar a participação em cursos de formação acadêmica, observada no mínimo o 

nível de graduação, na forma disposta em regulamento. 

§ 6º O regulamento disporá sobre as modalidades de curso a serem consideradas, a carga 

horária mínima para fins de equiparação de cursos, as situações específicas em que serão 

permitidas a acumulação de cargas horárias de diversos cursos para o atingimento da carga 

horária mínima a que se refere o § 4º deste artigo, os critérios para atribuição de cada nível de 

GQ e os procedimentos gerais para concessão da referida gratificação. 

§ 7º Em nenhuma hipótese, a GQ poderá ser percebida cumulativamente com qualquer 

adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a 

titulação. 

§ 8º A GQ será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau 

ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. 

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

 

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

 

DILMA ROUSSEFF 

Nelson Barbosa  

 

 

 

 



 

3 

 

 

ANEXO I 

 

Retribuição por Titulação 

 

Níveis Valores 

I R$ 661,00 

II R$ 827,00 

III R$ 992,00 

 

 

 

ANEXO II 

 

Gratificação de Qualificação – Nível intermediário 

 

Níveis Valores 

I R$342,00 

II R$457,00 

III R$ 571,00 

 

 

 

ANEXO III 

 

Gratificação de Qualificação – Nível auxiliar 

 

 

Níveis Valores 

I R$ 105,00 

II R$ 158,00 

III R$ 211,00 

 

 


