
 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 
 

Dispõe sobre a atribuição da Gratificação de Apoio  
à Execução da Política Indigenista – GAPIN, aos 
servidores em exercício no Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, instituído pela Lei nº 9.836, de 23 de 
setembro de 1999. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º  A partir da data de publicação desta Lei, a Gratificação de Apoio à Execução da 

Política Indigenista – GAPIN, instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, será devida aos 

servidores titulares de cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990,  quando em efetivo exercício nas unidades do Ministério da Saúde integrantes do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena, instituído pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que cumpram 

jornada de trabalho semanal de quarenta horas, enquanto permanecerem nesta condição.  

§ 1º
 
A GAPIN será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a gratificação de 

desempenho de atividade ou de produtividade em decorrência do exercício do respectivo cargo efetivo, 

qualquer que seja a sua denominação ou base de cálculo e não servirá de base de cálculo para quaisquer 

outros benefícios ou vantagens. 

§ 2º A GAPIN somente integrará os proventos da aposentadoria e as pensões se tiver 

sido percebida pelo servidor que a ela fizer jus por mais de sessenta meses.  

§ 3º A GAPIN não será devida nas hipóteses de cessão. 

§4ºO servidor de que trata caput do art. 1º poderá optar pelo recebimento da GACEN ou 

pela GAPIN, na forma do Termo de Opção constante do anexo I desta Lei.  

 

Art. 2º 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  

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Termo de Opção 

 

 

 

Nome:.       

Matricula Siape: .       CPF:       

Unidade de Lotação: .       Telefone: . (  )       / (  )       

Cargo:       UPAG:        

Cidade: .       UF:    

Situação: [ ] Servidor Ativo [ ] Servidor Aposentado [ ] Pensionista. 
 

Venho, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei n
o
 

5.645, de 10 de dezembro de 1970, da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, da Lei nº 11.355, 

de 19 de outubro de 2006, da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002 , da Lei n
o
  11.355, de 19 de 

outubro de 2006 e da Lei nº 10.483 de 03 julho de 2002 optar pela percepção da 

________________________(GACEN ou GAPIN). 

Declaro estar ciente e concordar com os efeitos decorrentes. 

 

 

xxxxx,    de       de 2015. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Servidor/Pensionista 

 

 

 

 

Recebido em:   /   /       

 

 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgão ou entidade do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC 
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