
 

 

 

Quadro de emendas à MP 849/2018   

N.º Parlamentar Partido UF Tema Legislação Conteúdo Tipo de Emenda 

1  Deputado Hugo Leal PSD RJ Polícia Federal Art. 22 da MP 
Suprimam-se o artigo 22 e os Anexos XXXVIII e XXXIX da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 
Supressiva 

2  Senador José Medeiros PODE MT Polícia Federal Art. 22 da MP Suprimam-se o artigo 22 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

3  Deputada Alice Portugal PCdoB BA 
Servidores do 

Banco Central 
Art. 15 da MP 

Suprima-se o art. 15, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 
Supressiva 

4  Deputada Alice Portugal PCdoB BA 
Supressão Total da 

MP 
Arts. 1º a 33 da MP 

Suprima-se os artigos 1º a 33, e por consequência os Anexos I a LXVI, da Medida Provisória 

nº 849, de 2018. 
Supressiva 

5  Deputada Alice Portugal PCdoB BA 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho e Bônus 

de Eficiência para 

Receita Federa 

Art. 4 da MP e 

inclusão de artigos à 

Lei 13.464 

I – Suprima-se o art. 4º, e por consequência o Anexo VI, da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 

II – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais, bem como nova 

redação para o Anexo VI: 

“Art. 33. Os art. 6º, 14, 16 e 24 da Lei nº 13.464, de 10 de julho 

de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“....................................................................................... 

‘Art. 6º Fica instituído o Programa de Produtividade da Receita 

Federal do Brasil, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil estabelecerá 

a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria da Receita Federal do Brasil.’ 

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

‘Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento 

básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem 

pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será considerado na base de cálculo da contribuição 

previdenciária’. 

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

‘Art. 16. Fica instituído o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com 

objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-

Aditiva 
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Fiscal do Trabalho. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do 

Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência 

da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho 

estabelecerá a forma de gestão do 

Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício 

da Atividade de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho.’ 

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

‘Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária’. 

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

Art. 34. A partir da data da vigência desta Lei, os titulares dos cargos de provimento efetivo 

integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 

10.593, de 2002, passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 

são os fixados nos Anexo I desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 35 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira 

Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e da 

Carreira AuditoriaFiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 10.593, de 2002, a partir da data 

da vigência desta Lei, as seguintes espécies remuneratórias: 

I - Vencimento Básico; e 

II – Bônus de Eficiência e Produtividade, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 36 Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 40 desta Lei, não são devidas aos titulares 

dos cargos a que se refere o art. 38 desta Lei, a partir da data da vigência desta Lei, as seguintes 

espécies remuneratórias: 

I - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI, de qualquer 

origem e natureza; 

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza; 

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento ou de cargo de provimento em comissão; 

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos; 

V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VII - abonos; 

VIII - valores pagos a título de representação; 



 

 

IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

ou penosas; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam 

explicitamente mencionados no art. 40. 

Art. 37. Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 38 desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 

vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 

administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 38. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 39 desta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação 

específica, de: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional de férias; 

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 

dezembro de 2003; 

IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento; e  

V - parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 39. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas 

não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 

de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título 

de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por 

ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das 

remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem 

como da implantação dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida no § 1º deste 

artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos federais. 

Art. 40. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores 

integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o 

art. 39 desta Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos 

servidores que se encontram em atividade. 

Art. 41. Ficam revogados os art. 7º a 15 e 17 a 25, o “caput” e 

os §§ 1º e 2º do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 42. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004” (NR) 

“........................................................................" 



 

 

6  

Deputado Gilberto 

Nascimento 
PSC SP 

Supressão das 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho 

Art. 4 da MP Suprima-se o Art. 4º da Medida Provisória nº 849, de 2018 Supressiva 

7  Deputado André Figueiredo PDT CE 

Supressão das 

Carreiras da 

Receita Federal, 

Auditores do 

Trabalho e Polícia 

Federal 

Arts. 4º e 22 da MP Suprimam-se os artigos 4º e 22 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

8  Deputado André Figueiredo PDT CE 

Diplomatas, Oficial 

e Assistente de 

Chancelaria 

Arts. 5º e 6º da MP Suprimam-se os artigos 5º e 6º da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

9  Deputado André Figueiredo PDT CE 
Juízes do Tribunal 

Marítimo 
Art. 2º da MP Suprima-se o artigo 2º da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

10 Deputado André Figueiredo PDT CE 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprima-se o artigo 7º da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

11 Deputado André Figueiredo PDT CE 
Carreiras de Gestão 

Governamental 
Art. 8º da MP Suprima-se o artigo 8º da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

12 Deputado André Figueiredo PDT CE Servidores do IPEA Art. 9º da MP Suprima-se o artigo 9º da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

13 Deputado André Figueiredo PDT CE 
Técnico de 

Planejamento 
Art. 10 da MP Suprima-se o artigo 10 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

14 Deputado André Figueiredo PDT CE 

Servidores da 

SUFRAMA e da 

SUSEP 

Arts. 12 e 13 da MP Suprimam-se os artigos 12 e 13 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018 Supressiva 

15 Deputado André Figueiredo PDT CE Carreiras da AGU Art. 16 da MP Suprima-se o artigo 16 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

16 Deputado André Figueiredo PDT CE 

Servidores do 

Banco Central e da 

CVM 

Arts. 15 e 16 da MP Suprima-se os arts. 14 e 15 da Medida Provisória nº 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

17 Deputado André Figueiredo PDT CE 
Servidores dos ex-

Territórios 
Arts. 17 à 21 da MP Suprimam-se dos artigos 17 ao 21 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

18 Deputado André Figueiredo PDT CE 
Perito Federal 

Agrário 
Art. 23 da MP Suprima-se o artigo 23 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

19 Deputado André Figueiredo PDT CE 

Carreira de 

Desenvolvimento 

de Políticas Sociais 

Art. 24 da MP Suprima-se o artigo 24 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

20 Deputado André Figueiredo PDT CE 
Servidores do 

DNIT 
Art. 25 da MP Suprima-se o artigo 25 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

21 Deputado André Figueiredo PDT CE Professores  
Arts. 26, 31, 32 e 33 da 

MP 
Suprimam-se os artigos 26, 31, 32 e 33 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 
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22 Deputado André Figueiredo PDT CE 

Médicos, Médicos-

Peritos e 

Gratificação por 

exposição 

Radioisótopo e 

Radiofármacos 

Arts. 1º, 3º, e 11 da MP Suprimam-se os artigos 1º, 3º e 11 da MPV 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

23 

Deputado Gilberto 

Nascimento 
PSC SP 

Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se o Capítulo XV, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, 

de 2018. 
Supressiva 

24 Senador Paulo Paim PT RS 
Servidores do 

Banco Central 
Art. 15 da MP Suprima-se o art. 15 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

25 Senador Paulo Paim PT RS 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho e Bônus 

de Eficiência para 

Receita Federa 

Art. 4 da MP e 

inclusão de artigos à 

Lei 13.464 

I – Suprima-se o art. 4º, e por consequência o Anexo VI, da 

Medida Provisória nº 849, de 2018. 

II – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais, bem como nova 

redação para o Anexo VI: 

“Art. 33. Os art. 6º, 14, 16 e 24 da Lei nº 13.464, de 10 de julho 

de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“....................................................................................... 

‘Art. 6º Fica instituído o Programa de Produtividade da Receita 

Federal do Brasil, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil estabelecerá 

a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria da Receita Federal do Brasil.’ 

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

‘Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento 

básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem 

pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será considerado na base de cálculo da contribuição 

previdenciária’. 

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

‘Art. 16. Fica instituído o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com 

objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-

Fiscal do Trabalho. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do 

Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência 

da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho 

estabelecerá a forma de gestão do 

Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

Aditiva 
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global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício 

da Atividade de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho.’ 

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

‘Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária’. 

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

Art. 34. A partir da data da vigência desta Lei, os titulares dos cargos de provimento efetivo 

integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 

10.593, de 2002, passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 

são os fixados nos Anexo I desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 35 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira 

Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e da 

Carreira Auditoria Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 10.593, de 2002, a partir da 

data da vigência desta Lei, as seguintes espécies remuneratórias: 

I - Vencimento Básico; e 

II – Bônus de Eficiência e Produtividade, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 36 Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 40 desta Lei, não são devidas aos titulares 

dos cargos a que se refere o art. 38 desta Lei, a partir da data da vigência desta Lei, as seguintes 

espécies remuneratórias: 

I - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI, de qualquer 

origem e natureza; 

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza; 

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento ou de cargo de 

provimento em comissão; 

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos; 

V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VII - abonos; 

VIII - valores pagos a título de representação; 

IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

ou penosas; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam 

explicitamente mencionados no art. 40. 

Art. 37. Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 38 desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 



 

 

vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 

administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 38. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 39 desta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação 

específica, de: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional de férias; 

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento; e  

V - parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 39. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas 

não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 

de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título 

de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por 

ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das 

remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem 

como da implantação dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida no § 1º deste 

artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos federais. 

Art. 40. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores 

integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o 

art. 39 desta Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos 

servidores que se encontram em atividade. 

Art. 41. Ficam revogados os art. 7º a 15 e 17 a 25, o “caput” e 

os §§ 1º e 2º do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 42. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do art. 

4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

“..............................................................................." 

26 Senador Paulo Paim PT RS 
Supressão Total da 

MP 
Arts. 1º a 33 da MP 

Suprima-se os artigos 1º a 33, e por consequência os Anexos I 

a LXVI, da Medida Provisória nº 849, de 2018. 
Supressiva 

27 Deputado Aluisio Mendes PODE MA Polícia Federal Art. 22 da MP Suprimam-se o artigo 22 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

28 Senador José Pimentel PT CE 
Servidores da 

SUFRAMA 
Art. 12 da MP Suprima-se o Art. 12 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

29 Senador José Pimentel PT CE 

Gratificação de 

Produção de 

Radioisótopos e 

Radiofármacos e do 

Adicional por 

Plantão Hospitalar  

Art. 11 da MP Suprima-se o Art. 11 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 
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30 Senador José Pimentel PT CE 

Carreiras de Gestão 

Governamental, 

Servidores do IPEA 

e Técnicos de 

Planejamento 

Arts. 8º, 9º e 10º da 

MP 
Suprima-se os Art. 8º, 9º e 10º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

31 Senador José Pimentel PT CE 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprima-se o Art. 7º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

32 Senador José Pimentel PT CE 
Oficial e Assistente 

de Chancelaria 
Art. 6º da MP Suprima-se o Art. 6º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

33 Senador José Pimentel PT CE Diplomatas Art. 5º da MP Suprima-se o Art. 5º da Medida Provisória nº 849, de 2018 Supressiva 

34 Senador José Pimentel PT CE 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho 

Art. 4º da MP Suprima-se o Art. 4º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

35 Senador José Pimentel PT CE Médico-Perito Art. 3º da MP Suprima-se o Art. 3º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

36 Senador José Pimentel PT CE 
Juízes do Tribunal 

Marítimo 
Art. 2º da MP Suprima-se o Art. 2º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

37 Senador José Pimentel PT CE Médico Art. 1º da MP Suprima-se o Art. 1º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

38 Senador José Pimentel PT CE 
Servidores do 

Banco Central 
Art. 15 da MP Suprima-se o art. 15 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

39 Senador José Pimentel PT CE 
Servidores da 

SUSEP e CVM 
Arts. 13 e 14 da MP Suprima-se os Art. 13 e 14 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

40 Senador José Pimentel PT CE Carreiras da AGU Art. 16 da MP Suprima-se o Art. 16 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

41 Senador José Pimentel PT CE 
Servidores dos ex-

Territórios 
Arts. 17 à 21 da MP Suprima-se os Art. 17, 18, 19, 20 e 21 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

42 Senador José Pimentel PT CE 

Reajuste dos 

subsídios dos 

servidores 

Inovação 

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo: 

 

“Art. ... Aplica-se às tabelas de que tratam os Anexos I a XCVIII da Lei nº 13.324, de 29 de julho 

de 2016, a partir de 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, respectivamente, os percentuais 

de 4,16% e 4,11%.” 

Aditiva 

43 Senador José Pimentel PT CE 

Alteração da data 

das tabelas de 

vencimento 

Anexos do I ao LXVI 

I - Nas Tabelas constantes dos Anexos I a XLVII da Medida 

Provisória nº 849, de 31 de agosto de 2018, altere-se a expressão “1º de janeiro de 2020” para 

“1º de julho de 2019”. 

 

II - Nas Tabelas constantes do Anexo XLVIII da Medida Provisória nº 849, de 31 de agosto de 

2018, altere-se a expressão “efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2020” para “efeitos 

financeiros a partir de 1º de setembro de 

2019”. 

 

III - Nas Tabelas constantes dos Anexos XLIX e LXII da Medida Provisória nº 849, de 31 de 

agosto de 2018, altere-se a expressão “agosto de 2020” para “novembro de 2019” ; 

 

IV - Nas Tabelas constantes dos Anexos L, LXI e LXIII e LXIV e LXV e LXVI da Medida 

Provisória nº 849, de 31 de agosto de 2018 altere-se a expressão “efeitos financeiros a partir de 

1º de agosto de 2020” para “efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2019” 

Modificativa 
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44 Senador José Pimentel PT CE 
Supressão Total da 

MP 
Arts. 1º a 32 da MP Suprima-se os art. 1º a 32 da Medida Provisória nº 849, de 31 de agosto de 2018. Supressiva 

45 Senador José Pimentel PT CE 
Cargos 

Comissionados 

Arts. 27, 28, 29 e 30 da 

MP 
Suprima-se os Art. 27, 28, 29 e 30 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

46 Senador José Pimentel PT CE Professores  
Arts. 26, 31 e 32 da 

MP 
Suprima-se os Art. 26, 31 e 32 da Medida Provisória nº 849, de 2018 Supressiva 

47 Senador José Pimentel PT CE 
Servidores do 

DNIT 
Art. 25 da MP Suprima-se o Art. 25 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

48 Senador José Pimentel PT CE 

Carreira de 

Desenvolvimento 

de Políticas Sociais 

Art. 24 da MP Suprima-se o Art. 24 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

49 Senador José Pimentel PT CE 
Perito Federal 

Agrário 
Art. 23 da MP Suprima-se o Art. 23 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

50 Senador José Pimentel PT CE Polícia Federal Art. 22 da MP Suprima-se o Art. 22 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

51 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho e Bônus 

de Eficiência para 

Receita Federa 

Art. 4 da MP e 

inclusão de artigos à 

Lei 13.464 

I – Suprima-se o art. 4º, e por consequência o Anexo VI, da 

Medida Provisória nº 849, de 2018. 

II – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais, bem como nova 

redação para o Anexo VI: 

“Art. 33. Os art. 6º, 14, 16 e 24 da Lei nº 13.464, de 10 de julho 

de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“....................................................................................... 

‘Art. 6º Fica instituído o Programa de Produtividade da Receita 

Federal do Brasil, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil estabelecerá 

a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria da Receita Federal do Brasil.’ 

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

‘Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento 

básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem 

pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será considerado na base de cálculo da contribuição 

previdenciária’. 

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

‘Art. 16. Fica instituído o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com 

objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-

Fiscal do Trabalho. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do 

Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência 

da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

Aditiva 
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.............................................................................................  

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho 

estabelecerá a forma de gestão do 

Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício 

da Atividade de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho.’ 

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

‘Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária’. 

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

Art. 34. A partir da data da vigência desta Lei, os titulares dos cargos de provimento efetivo 

integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 

10.593, de 2002, passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 

são os fixados nos Anexo I desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 35 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira 

Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e da 

Carreira AuditoriaFiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 10.593, de 2002, a partir da data 

da vigência desta Lei, as seguintes espécies remuneratórias: 

I - Vencimento Básico; e 

II – Bônus de Eficiência e Produtividade, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 36 Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 40 desta Lei, não são devidas aos titulares 

dos cargos a que se refere o art. 38 desta Lei, a partir da data da vigência desta Lei, as seguintes 

espécies remuneratórias: 

I - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI, de qualquer 

origem e natureza; 

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza; 

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento ou de cargo de 

provimento em comissão; 

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos; 

V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VII - abonos; 

VIII - valores pagos a título de representação; 

IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

ou penosas; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 



 

 

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam 

explicitamente mencionados no art. 40. 

Art. 37. Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 38 desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 

vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 

administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 38. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 39 desta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação 

específica, de: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional de férias; 

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento; e  

V - parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 39. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas 

não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 

de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título 

de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por 

ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das 

remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem 

como da implantação dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida no § 1º deste 

artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos federais. 

Art. 40. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores 

integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o 

art. 39 desta Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos 

servidores que se encontram em atividade. 

Art. 41. Ficam revogados os art. 7º a 15 e 17 a 25, o “caput” e 

os §§ 1º e 2º do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 42. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do art. 

4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

“..............................................................................." 

52 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Servidores do 

Banco Central 
Art. 15 da MP 

Suprima-se o art. 15, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 
Supressiva 

53 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Supressão Total da 

MP 
Arts. 1º a 33 da MP 

Suprima-se os artigos 1º a 33, e por consequência os Anexos I 

a LXVI, da Medida Provisória nº 849, de 2018. 
Supressiva 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7869018&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7869024&disposition=inline


 

 

54 

Deputado Gilberto 

Nascimento 
PSC SP 

Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 
Lei nº 13.464 

Inclua-se onde couber: 

“Os artigos abaixo, a Lei nº 13.464/2017, passam a vigora com a seguinte redação: 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

Aditiva 
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55 Deputado Roberto de Lucena PODE SP 
Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se o Capítulo XV, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 
Supressiva 

56 Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB AM 
Supressão Total da 

MP 

Capítulos I ao XXIV 

da MP 

Suprime-se, da Medida Provisória 849 de 2018, os capítulos I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. XIX. XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV 

e seus respectivos anexos. 

Supressiva 

57 Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB AM Carreiras da AGU Capítulo XVI da MP Suprima-se, da Medida Provisória 849 de 2018, o capítulo XVI e seu respectivo anexo. Supressiva 

58 

Deputada Professora 

Rosinha Seabra Rezende 
DEM TO 

Professores 

Federais 
Art. 26 da MP 

Suprima-se o art. 26 da Medida Provisória nº 849, de 2018, bem como os respectivos Anexos 

XLIX, L e LI. 
Supressiva 

59 

Deputada Professora 

Rosinha Seabra Rezende 
DEM TO 

Professores dos ex-

Territórios 
Arts. 31 e 32 da MP 

Suprimam-se os artigos 31 e 32, da Medida Provisória nº 849, de 2018, bem como os 

respectivos Anexos LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI e LXVII. 
Supressiva 

60 Deputado Luiz Carlos Hauly PSDB PR 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho 

Art. 4º da MP Suprima-se o Art. 4º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

61 Deputada Gorete Pereira PR CE 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Dê-se aos artigos 6º, 7º, 11, 12 e 13 da Lei nº 13.464/2017 a seguinte redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Aditiva 
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Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

62 Deputada Gorete Pereira PR CE 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Dê-se aos artigos 6º, 7º, 11, 12 e 13 da Lei nº 13.464/2017 a seguinte redação: 

Art. 6º São instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com o objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos 

de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

e dos ocupantes dos cargos do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, 

lotados e/ou em exercício na SRFB. 

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

Art. 7º ...................................................................................  

 

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

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

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

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

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

III – R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

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

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil,  

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

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

Aditiva 
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Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros órgãos. 

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

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluído o Bônus de que trata o art. 6º desta 

Lei, não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

63 Deputada Érika Kokay PT DF 
Supressão Total da 

MP 

Capítulos I ao XXIV 

da MP 

Suprime-se, da Medida Provisória 849 de 2018, os capítulos I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. XIX. XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV e seus 

respectivos anexos. 

Supressiva 

64 Deputado Augusto Carvalho SD DF 
Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se o Capítulo XV, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, 

de 2018. 
Supressiva 

65 Deputada Érika Kokay PT DF 
Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se o Capítulo XV, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, 

de 2018. 
Supressiva 

66 Deputada Érika Kokay PT DF 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 
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(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

67 Deputada Érika Kokay PT DF 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Aditiva 
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Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

68 Deputada Érika Kokay PT DF 
Supressão Total da 

MP 

Capítulos I ao XXIV 

da MP 

Suprime-se, da Medida Provisória 849 de 2018, os capítulos I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. XIX. XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV e seus 

respectivos anexos. 

Supressiva 

69 Deputada Érika Kokay PT DF Carreiras da AGU Capítulo XVI da MP Suprima-se, da Medida Provisória 849 de 2018, o capítulo XVI e seu respectivo anexo. Supressiva 

70 Senador Paulo Paim PT RS 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho e Bônus 

de Eficiência para 

Receita Federa 

Art. 4 da MP e 

inclusão de artigos à 

Lei 13.464 

I – Suprima-se o art. 4º, e por consequência o Anexo VI, da 

Medida Provisória nº 849, de 2018. 

II – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais, bem como nova 

redação para o Anexo VI: 

“Art. 33. Os art. 6º, 14, 16 e 24 da Lei nº 13.464, de 10 de julho 

de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“.......................................................................................  

‘Art. 6º Fica instituído o Programa de Produtividade da Receita 

Federal do Brasil, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil estabelecerá 

a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria da Receita Federal do Brasil.’ 

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

‘Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento 

Aditiva 
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básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem 

pecuniária, exceto agratificação natalina, e será considerado na base de cálculo da contribuição 

previdenciária’. 

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

‘Art. 16. Fica instituído o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com 

objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-

Fiscal do Trabalho. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do 

Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência 

da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho 

estabelecerá a forma de gestão do 

Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício 

da Atividade de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho.’ 

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

‘Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária’. 

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

Art. 34. A partir da data da vigência desta Lei, os titulares dos cargos de provimento efetivo 

integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 

10.593, de 2002, passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 

são os fixados nos Anexo I desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 35 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira 

Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e da 

Carreira Auditoria Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 10.593, de 2002, a partir da 

data da vigência desta Lei, as seguintes espécies remuneratórias: 

I - Vencimento Básico; e 

II – Bônus de Eficiência e Produtividade, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 36 Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 40 desta Lei, não são devidas aos titulares 

dos cargos a que se refere o art. 38 desta Lei, a partir da data da vigência desta Lei, as seguintes 

espécies remuneratórias: 

I - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI, de qualquer 

origem e natureza; 

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza; 

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento ou de cargo de 



 

 

provimento em comissão; 

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos; 

V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VII - abonos; 

VIII - valores pagos a título de representação; 

IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

ou penosas; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam 

explicitamente mencionados no art. 40. 

Art. 37. Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 38 desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 

vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 

administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 38. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 39 desta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação 

específica, de: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional de férias; 

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento; e  

V - parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 39. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas 

não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 

de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título 

de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por 

ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das 

remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem 

como da implantação dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida no § 1º deste 

artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos federais. 

Art. 40. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores 

integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o 

art. 39 desta Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos 

servidores que se encontram em atividade. 

Art. 41. Ficam revogados os art. 7º a 15 e 17 a 25, o “caput” e 



 

 

os §§ 1º e 2º do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 42. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do art. 

4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

“..............................................................................." 

71 Senador Paulo Paim PT RS 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 
Lei nº 13.464 

I – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais: 

“Art. 33. A Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou 

qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será considerado na base de 

cálculo da contribuição previdenciária.” (NR) 

“Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária.” 

(NR) 

“Art. 34. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do 

art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

Aditiva 

72 Senador Paulo Paim PT RS 
Supressão Total da 

MP 

Capítulos I ao XXIV 

da MP 

Suprime-se, da Medida Provisória 849 de 2018, os capítulos I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. XIX. XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV e seus 

respectivos anexos. 

Supressiva 

73 Senador Paulo Paim PT RS Carreiras da AGU Capítulo XVI da MP Suprima-se, da Medida Provisória 849 de 2018, o capítulo XVI e seu respectivo anexo. Supressiva 

74 Deputado Izaci Lucas PSDB DF 
Supressão Total da 

MP 
Arts. 1º a 33 da MP 

Suprima-se os artigos 1º a 33, e por consequência os Anexos I a LXVI, da Medida Provisória 

nº 849, de 2018. 
Supressiva 

75 Deputado Izaci Lucas PSDB DF 
Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se o Capítulo XV, e por consequência o Anexo XXXI da Medida Provisória nº 849, 

de 2018. 
Supressiva 

76 Deputado Izaci Lucas PSDB DF 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Aditiva 
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Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

77 Senador Paulo Paim PT RS 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

Aditiva 
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I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

78 Senador Paulo Paim PT RS 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

Aditiva 
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valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

79 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Inclua-se onde couber: 

 

“Os artigos abaixo, a Lei nº 13.464/2017, passam a vigora com a seguinte redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Aditiva 
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Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

80 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 
Lei nº 13.464 

I – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais: 

“Art. 33. A Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou 

qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será considerado na base de 

cálculo da contribuição previdenciária.” (NR) 

“Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária.” 

(NR) 

“Art. 34. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do 

art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

Aditiva 

81 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho e Bônus 

Art. 4 da MP e 

inclusão de artigos à 

Lei 13.464 

I – Suprima-se o art. 4º, e por consequência o Anexo VI, da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 

II – Inclua-se, após o art. 32, os seguintes artigos, renumerando-se os demais, bem como nova 

redação para o Anexo VI: 

Aditiva 
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de Eficiência para 

Receita Federa 

“Art. 33. Os art. 6º, 14, 16 e 24 da Lei nº 13.464, de 10 de julho 

de 2017, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“....................................................................................... 

‘Art. 6º Fica instituído o Programa de Produtividade da Receita 

Federal do Brasil, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 

República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil estabelecerá 

a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria da Receita Federal do Brasil.’ 

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

‘Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não 

integrará o vencimento 

básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem 

pecuniária, exceto agratificação natalina, e será considerado na base de cálculo da contribuição 

previdenciária’. 

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

‘Art. 16. Fica instituído o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com 

objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-

Fiscal do Trabalho. 

§ 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de 

Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do 

Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência 

da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 

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

§ 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho 

estabelecerá a forma de gestão do 

Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade 

global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício 

da Atividade de 

Auditoria-Fiscal do Trabalho.’ 

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

‘Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária’. 

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

Art. 34. A partir da data da vigência desta Lei, os titulares dos cargos de provimento efetivo 

integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 

10.593, de 2002, passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 



 

 

outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo 

são os fixados nos Anexo I desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. 

Art. 35 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira 

Tributária e Aduaneira de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e da 

Carreira AuditoriaFiscal do Trabalho de que trata o art. 9º da Lei nº 10.593, de 2002, a partir da data 

da vigência desta Lei, as seguintes espécies remuneratórias: 

I - Vencimento Básico; e 

II – Bônus de Eficiência e Produtividade, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 36 Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 40 desta Lei, não são devidas aos titulares 

dos cargos a que se refere o art. 38 desta Lei, a partir da data da vigência desta Lei, as seguintes 

espécies remuneratórias: 

I - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI, de qualquer 

origem e natureza; 

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza; 

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento ou de cargo de 

provimento em comissão; 

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos; 

V - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VII - abonos; 

VIII - valores pagos a título de representação; 

IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

ou penosas; 

X - adicional noturno; 

XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam 

explicitamente mencionados no art. 40. 

Art. 37. Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 38 desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 

vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 

administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 38. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o 

art. 39 desta Lei não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação 

específica, de: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional de férias; 

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

IV - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento; e  

V - parcelas indenizatórias previstas em lei. 



 

 

Art. 39. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas 

não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 

de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título 

de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por 

ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das 

remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem 

como da implantação dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida no § 1º deste 

artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos federais. 

Art. 40. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores 

integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata o 

art. 39 desta Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos 

servidores que se encontram em atividade. 

Art. 41. Ficam revogados os art. 7º a 15 e 17 a 25, o “caput” e 

os §§ 1º e 2º do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 13.464, de 2017. 

Art. 42. Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º do art. 

4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004” (NR) 

“..............................................................................." 

82 Senadora Ângela Portela PDT RR 
Servidores da 

SUFRAMA 
Art. 12 da MP Suprima-se o art. 12 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

83 Senadora Ângela Portela PDT RR Carreiras da AGU Art. 16 da MP Suprima-se o art. 16 da Medida Provisória nº 849, de 2018 Supressiva 

84 Senadora Ângela Portela PDT RR 
Servidores dos ex-

Territórios 
Arts. 17 à 21 da MP Suprimam-se os arts. 17, 18, 19, 20 e 21 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

85 Senadora Ângela Portela PDT RR Polícia Federal Art. 22 da MP Suprima-se o art. 22 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

86 Senadora Ângela Portela PDT RR 
Servidores do 

DNIT 
Art. 25 da MP Suprima-se o art. 25 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

87 Senadora Ângela Portela PDT RR Professores  
Arts. 26, 31 e 32 da 

MP 
Suprimam-se os arts. 26, 31 e 32 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

88 Senadora Ângela Portela PDT RR 
Cargos 

Comissionados 

Arts. 27, 28, 29 e 30 da 

MP 
Suprimam-se os arts. 27, 28, 29 e 30 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

89 Senadora Ângela Portela PDT RR 

Gratificação de  

Produção de 

Radioisótopos e 

Radiofármacos e do 

Adicional por 

Plantão Hospitalar  

Art. 11 da MP Suprima-se o art. 11 da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

90 Senadora Ângela Portela PDT RR 

Carreiras da 

Receita Federal e 

Auditores do 

Trabalho 

Art. 4º da MP Suprima-se o art. 4º da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

91 Deputada Geovania de Sá PSDB SC Polícia Federal Art. 22 da MP 
Suprimam-se o artigo 22 e os Anexos XXXVIII e XXXIX da Medida Provisória nº 849, de 

2018. 
Supressiva 
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92 Deputado Rôney Nemer PP DF 

Cargos 

Comissionados em 

Agências 

Regulatórias 

Capítulo XXIII da MP 

Propõe-se que o atual Capítulo XXIII “Dos Cargos Em Comissão, das Funções de Confiança, 

das Gratificações e das Funções Comissionadas do Poder Executivo” da Medida Provisória 

849/2018 passe a incorporar o art.31 e renumere os artigos seguintes, sendo acrescido o 

seguinte dispositivo: 

 

“Art. 31 - As atividades regulatórias desempenhadas pelos cargos efetivos nas leis 10.871 de 2004 e 

da lei 10.768 de 2003 são atividades exclusivas do Estado brasileiro não admitindo, em hipótese 

alguma, o seu exercício por pessoas ou entidades privadas alheias aos quadros de pessoal das 

Agências Reguladoras. 

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo obrigado a no prazo de 60 dias, promover todas as 

medidas necessárias com vistas a eliminar diferenças remuneratórias e funcionais entre os cargos da 

lei 10.871 de 2004 e da lei 10.768 de 2003 e os cargos tratados na lei 11.890 de 2008 e na lei 13.327 

de 2016, que exercem atividades regulatórias.” 

Aditiva 

93 Deputada Keiko Ota PSB SP 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Alterem-se os artigos abaixo, da Lei nº 13.464/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo de incrementar a 

produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na SRFB. 

(...) 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(...) 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, lotados e/ou em exercício na Receita Federal do 

Brasil, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira nos 

valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

(...) 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Aditiva 
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Ministério da Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a ajustes no período 

subsequente. 

(...) 

Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil cedidos a outros 

órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados e/ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º , não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição.” 

94 Deputada Keiko Ota PSB SP 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.465 

Alterem-se os artigos abaixo, a Lei nº 13.464/2017, passando a vigora com a nova redação: 

Art. 6º Ficam instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com objetivo 

de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos 

cargos do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ. 

........ 

Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor na proporção de: 

I - um, para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 

II - seis décimos, para os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; e, 

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda. 

......... 

Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, será devida aos ocupantes dos 

cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira nos valores de: 

I - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil; 

II - R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para os ocupantes do cargo de Analista Tributário 

da Receita Federal do Brasil. e, 

III – R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais), para os servidores integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda. 

§ 1º ....... 

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei, serão pagos, mensalmente, os valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais) aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e R$ e de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do 

Ministério da Fazenda, concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, sujeitos a 

ajustes no período subsequente. 

....... 

Supressiva 
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Art. 12. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira não será 

devido aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, aos Analistas - Tributários da Receita 

Federal do Brasil e aos servidores integrantes do Plano Especial 

de Cargos do Ministério da Fazenda cedidos a outros órgãos. 

Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, com 

as demais parcelas, incluindo o Bônus de que trata o art. 7º, não poderá exceder o limite máximo 

disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição. 

95 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Bônus de Eficiência 

dos Auditores-

Fiscais do Trabalho 

Arts. 14 e 24 da Lei nº 

13.464 

Incluam-se, onde couber, os seguintes artigos: 

Art. ... Os arts. 14 e 24 da Lei n º 13.464, de 10 de julho de 2017, passam a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo 

para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, 

e será considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Art. ... Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º 

do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Aditiva 

96 

Deputado Arnaldo Faria de 

Sá 
PP SP 

Incorporação dos 

Analistas 

Previdenciários na 

Carreira Tributária 

e Aduaneira da 

Receita Federal 

Art. 10 da Lei nº 

11.457 

Acrescente-se à Medida Provisória nº 849/2018 o seguinte artigo: 

Art.___ A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

... 

“Art. 10. ......... 

... 

III – Ficam absorvidos e recepcionados pela Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do 

Brasil, sendo transformados no cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil de que 

trata o artigo 9º desta Lei, os cargos efetivos e ocupados de Analista Previdenciário, criados pela 

Medida Provisória nº 86 de 18 de dezembro de 2002 nos termos de seu art. 5º, posteriormente 

convertida na Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003 e estruturados na Carreira Previdenciária de que 

trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, posteriormente alterada pela Carreira do Seguro 

Social de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, cujos servidores estão redistribuídos para 

a Secretaria da Receita Federal do Brasil através do artigo 12, inciso II, desta Lei, desde que não 

tenham optado pelo retorno ao órgão de origem nos termos do § 4º do artigo 12 desta Lei, 

observando-se, para todos os fins o tempo no cargo anterior, inclusive para efeitos do disposto na 

Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, considerando-se a contagem de tempo 

desde o ingresso no cargo de origem como se estivessem em exercício no cargo e carreira novos, 

nos termos do inciso IV do artigo 6º da referida Emenda Constitucional.” 

……….” (NR) 

Aditiva 
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97 Deputada Érika Kokay PT DF 

Bônus de Eficiência 

dos Auditores-

Fiscais do Trabalho 

Arts. 14 e 24 da Lei nº 

13.464 

Incluam-se, onde couber, os seguintes artigos: 

Art. ... Os arts. 14 e 24 da Lei n º 13.464, de 10 de julho de 2017, passam a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 14. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo 

para adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, 

e será considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Art. 24. O valor do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho não integrará o vencimento básico, não servirá de base de cálculo para adicionais, 

gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária, exceto a gratificação natalina, e será 

considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Art. ... Ficam revogados os incisos XXIII e XXIV do § 1º 

do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Aditiva 

98 Deputada Laura Carneiro DEM RJ 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprimam-se o artigo 7º e os Anexos X, XI e XII da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

99 Deputada Laura Carneiro DEM RJ 

Estrutura 

Remuneratória por 

subsídio para 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, a estrutura remuneratória dos titulares da Carreira de 

Analistas de infraestrutura será exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única disposto no 

Anexo V a esta Lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 

de representação ou outra espécie remuneratória, cessando o pagamento das vantagens previstas nos 

Anexos II – alínea “b”, III – alínea “b” e IV a esta Lei, aplicando-se no que couber os arts. 11 a 17 

da Lei nº 11.890, de 2008. 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo V, na forma do 

Anexo LXVI a esta Lei. 

Modificativa 

100 Deputada Laura Carneiro DEM RJ 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura e 

Carreiras de Gestão 

Governamental 

Arts. 7º e 8º da MP 

I – Seja dado aos capítulos VII e VIII a seguinte redação, renumerando-se os artigos 

posteriores, no que couber: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR 

Art. 7º Os Anexos II, alínea a, III, alínea a, e IV, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam 

com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea a, XI, alínea a, e XII, a esta Medida 

Provisória. 

CAPÍTULO VIII 

DAS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 

Art. 8º O Anexo IV à Lei nº 11.890, de 2008, fica com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos 

financeiros ainda não implementados e passa a vigorar na forma do Anexo XIII a esta Medida 

Provisória. 

Art. 9º Os Anexos II, alínea b, III, alínea b, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a 
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eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea b, XI, alínea b, a esta Medida Provisória.” 

101 Deputada Laura Carneiro DEM RJ 

Incorporação de 

Gratificação à 

Remuneração de 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, exclusivamente para o cargo isolado de Especialista 

em Infraestrutura Sênior, ficam extintas a Gratificação de Qualificação e a Gratificação de 

Desempenho de Atividade em Infraestrutura, passando as mesmas a integrar o respectivo 

vencimento básico, deixando os ocupantes deste cargo de fazer jus às gratificações previstas nos 

Anexos III e IV desta Lei. 

Parágrafo único. A remuneração do cargo isolado de Especialista em infraestrutura será composta 

de: 

I – vencimento básico, conforme o Anexo V desta Lei;” 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo VI, na forma do 

Anexo LXVII a esta Lei. 

Modificativa 

102 Senador Hélio José PROS DF 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 

e 13  da MP 

Dê-se a seguinte redação aos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 13 e ao Anexo X da Medida Provisória nº 

849, de 2018, renumerando-se o atual art. 8º e subsequentes: 

“Art. 8º A Lei nº 11.539, de 08 de novembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

‘Art. 1º ........................................................... 

I - Carreira de Analista de Infraestrutura, estruturada nas Classes A, B, C e Especial, composta do 

cargo de Analista de Infraestrutura, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades de 

gestão governamental nos aspectos relativos à formulação, implementação, controle e avaliação de 

políticas públicas de infraestrutura, incluindo as atividades especializadas 

de planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de 

infraestrutura de grande porte; e 

............................................................... (NR)’ 

‘Art. 3º O ingresso nos cargos dar-se-á por meio de concurso público de provas e títulos para o 

cargo de Especialista em Infraestrutura Sênior e de provas, títulos e curso específico de 

formação para o cargo de Analista de Infraestrutura, a ser promovido pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, na qualidade de Órgão Supervisor, e ministrado pela 

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

respeitada a legislação específica. 

§ 1º O concurso público referido no caput deste artigo poderá, quando couber, ser realizado por 

áreas de especialização, e organizado por fases eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de 

provas e títulos e a segunda constituída de curso de 

formação, para o cargo de Analista de Infraestrutura, conforme 

dispuser o edital de convocação do certame, observada a legislação pertinente. 

................................................... (NR)’ 

‘Art. 16. ............................................. 

§1º............................................... 

I – para fins de progressão funcional, o cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo 

exercício no padrão em que se encontra; 
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II – para fins de promoção: 

a) cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício no último padrão de cada 

classe em que se encontra; e 

b) participação em eventos de capacitação cujos conteúdos 

sejam compatíveis com as atribuições do cargo, cujas certificações totalizem, no mínimo, a carga 

horária de 80 (oitenta) horas. 

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

§ 3º Compete ao Órgão Supervisor formular os programas de desenvolvimento e capacitação 

profissional nos aspectos inerentes às atribuições do cargo de Analista de Infraestrutura de que trata 

o art. 1º desta Lei, inclusive dos servidores em exercício descentralizado, cabendo aos órgãos ou 

entidades em que o servidor estiver em exercício a implantação desses programas, com o auxílio da 

ENAP. 

......................................................... (NR)’ 

“Art. 9º A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

‘Art. 10. .................................................................... 

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

V – Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei nº 11.539, 

de 8 de novembro de 2007. 

.................................................. (NR)’ 

‘Art. 11................................................... 

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

Parágrafo único. ................................ 

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

V – Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura – GDAIE, de que trata a Lei nº 

11.539, de 8 de novembro de 2007; e 

VI – Gratificação de Qualificação – GQ, de que trata a Lei nº 11.539, de 2007. (NR)’ 

‘Art. 18. ........................................... 

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

III – ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental e da Carreira de Analista de Infraestrutura, independentemente de cessão ou 

requisição, mediante autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos 

órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

(NR)’ 

Art. 10. A partir de 1º de janeiro de 2019, os ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Analista 

de Infraestrutura serão enquadrados na forma do Anexo XIV a esta Medida Provisória. 

Art. 11. A partir de 1º de janeiro de 2019, o Anexo I, “b”, da Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 

2007, passa a vigorar na forma do Anexo XIII a esta Medida Provisória. 

Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2019, o Anexo IV, tabela I, “a” da Lei nº 11.890, de 2008, passa 

a vigorar na forma do Anexo X a esta Medida Provisória. 

Art. 13. A partir de 1º de janeiro de 2019, o Anexo II, “b”, da Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 

2007, passa a vigorar na forma do Anexo XV a esta Medida Provisória”. 

103 Senador Hélio José PROS DF 

Equiparação de 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura m as 

Arts. 8º, 9º e 10 da MP 

Dê-se a seguinte redação aos arts. 7º, 8º, 9º e 10 e aos Anexos X, XI, XII, XIII, XIV e XV da 

Medida Provisória nº 849, de 2018, renumerando-se o atual art. 8º e subsequentes, bem como 

o atual Anexo XIII e subsequentes: 

“Art. 7º Os Anexos I, II, III e IV da Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI, XII e XIII desta Medida Provisória, acrescentado o 
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Carreiras de Gestão 

Governamental 

Anexo XIV. 

Art. 8º A Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

‘Art. 1º ................................................................... 

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

§ 7º A carreira de que trata o inciso I passará a ter a mesma estrutura e composição remuneratória 

das demais carreiras de Gestão Governamental a partir de 1º de janeiro de 2019, aplicando-se o 

disposto no Anexo V.’ 

Art. 9º A Tabela I do Anexo IV da Lei nº 11.890, 24 de dezembro de 2008, passa a vigorar na forma 

do Anexo XIV a esta Medida Provisória. 

Art. 10. Ficam revogados a alínea “c” do inciso II do art. 16 e 

o art. 17 da Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, a partir de 1º de janeiro de 2019”. (NR) 

104 Senador Hélio José PROS DF 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 8º da MP 

Dê-se a seguinte redação ao art. 8º da Medida Provisória nº 

849, de 2018, renumerando-se o atual art. 8º e subsequentes: 

“Art. 8º A Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

‘Art. 1º .............................................................. 

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

§ 3º Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo terão lotação na Secretaria-Geral da 

Presidência da República, na qualidade de Órgão Supervisor, e exercício descentralizado em órgãos 

da administração pública federal direta com competências relativas à infraestrutura viária, hídrica, 

de saneamento, de energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento regional e 

urbano.  

§ 4º Compete ao Secretário-Geral da Presidência da República, respeitado o disposto no § 3º, 

definir o órgão de exercício descentralizado dos ocupantes dos cargos de que trata este artigo. 

§ 5º No interesse da administração, o Secretário-Geral da Presidência da República poderá definir o 

exercício descentralizado provisório dos servidores ocupantes dos cargos efetivos de que trata o 

caput, em autarquias e fundações. 

..................................................................... (NR)’ 

‘Art. 6º ........................................... 

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

§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos referidos no art. 1o que obtiverem avaliação de 

desempenho individual inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima prevista serão 

submetidos a processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob a 

responsabilidade 

da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

....................................................... (NR)’ 

‘Art. 8º ...................................................... 

§ 1º Na impossibilidade de aplicação do disposto no caput, a avaliação de desempenho institucional 

referir-se-á ao desempenho da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

............................................................... (NR)’ 

‘Art. 13-B ........................................... 

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

III – a da Secretaria-Geral da Presidência da República, excepcionalmente nos casos de 

impossibilidade de se aplicar 

os incisos I e II deste artigo. 

.....................................................”. (NR) 
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105 Senador Hélio José PROS DF 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 8º da MP 

Dê-se a seguinte redação aos arts. 8º, 9º e 10 e ao Anexo X da Medida Provisória nº 849, de 

2018, renumerando-se o atual art. 8º e subsequentes: 

“Art. 8º O artigo 10 da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 

2008, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2019, com a 

seguinte redação: 

‘Art. 10. ................................................... 

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

V - Carreira de Analista de Infraestrutura § 1º Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que 

se refere o caput deste artigo são os fixados no Anexo IV desta Lei, com efeitos financeiros a partir 

das datas nele especificadas. 

§ 2º A carreira de que trata o inciso V será remunerada na forma da Tabela I do Anexo IV desta lei’. 

(NR) 

Art. 9º O reenquadramento dos servidores ocupantes da carreira de Analista de Infraestrutura 

obedecerá ao disposto no Anexo “X” desta Medida Provisória’. (NR) 

Art.10. Fica sem efeito, a partir de 1º de janeiro de 2019, o disposto no art. 31 e nos Anexos XII, 

XIII e XIV da Medida Provisória nº 765 de 2016, relativamente à carreira de Analista de 

Infraestrutura e revogados a alínea “c” do inciso II do art. 16 e o art. 17 da Lei nº 11.539, de 8 de 

novembro de 2007”. (NR) 

Modificativa 

106 Senador Hélio José PROS DF 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Capítulo VII da MP 
Suprima-se da Medida Provisória nº 849, de 2018, o Capítulo VII e os Anexos X, XI e XII, 

fazendo-se as devidas renumerações dos artigos, capítulos e anexos seguintes. 
Supressiva 

107 Senador Hélio José PROS DF 
Servidores do 

Banco Central 
Capítulo XV da MP 

Suprima-se da Medida Provisória nº 849, de 2018, o Capítulo XV e o Anexo XXXI, fazendo-se 

as devidas renumerações dos artigos, capítulos e anexos seguintes. 
Supressiva 

108 Senador Hélio José PROS DF Carreiras da AGU Capítulo XVI da MP 
Suprima-se da Medida Provisória nº 849, de 2018, o Capítulo XVI e o Anexo XXXII, fazendo-

se as devidas renumerações dos artigos, capítulos e anexos seguintes. 
Supressiva 

109 Senador Hélio José PROS DF 
Bônus de Eficiência 

da Receita Federal 

Arts. 6º, 7º, 11, 12 e 13 

da Lei nº 13.464 

Inclua-se na Medida Provisória nº 849, de 2018, o seguinte 

Capítulo XXV, renumerando-se o art. 33 como art. 34: 

“CAPÍTULO XXV 

DO PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL E DO BÔNUS DE EFICIÊNCIA E 

PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA ADUANEIRA 

Art. 33. A Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

‘Art. 6º São instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com o objetivo de incrementar 

a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e dos ocupantes dos cargos do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados ou em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

...................................... (NR)’ 

‘Art. 7º Os servidores terão direito ao valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira por servidor, na proporção de: 

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

III – cinco décimos, para os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda, lotados ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

...................................... (NR)’ 

‘Art. 11. Para os meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 

2017, será devida aos ocupantes dos cargos da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do 
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Brasil e do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda lotados ou em exercício na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira, nos valores de: 

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

III – Três mil e setecentos e cinquenta reais, para os servidores 

integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados ou em exercício na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

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

§ 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º 

do art. 6º desta Lei,serão pagos, mensalmente, os valores de três mil reais aos ocupantes do cargo de 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mil e oitocentos reais aos ocupantes do cargo de 

Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e de mil e quinhentos reais, para os servidores 

integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, lotados ou em exercício na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, concedidos a título de antecipação de cumprimento de 

metas, sujeitos a ajustes no período subsequente. 

...................................... (NR)’ 

‘Art. 13. O somatório do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil e dos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, 

lotados ou em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as demais parcelas, 

incluindo o Bônus de que trata o art. 7º, não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição. (NR)” 

110 Senador Acir Gurgacz PDT RO 

Estrutura 

Remuneratória por 

subsídio para 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Capítulo VII da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, a estrutura remuneratória dos titulares da Carreira de 

Analistas de infraestrutura será exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única disposto no 

Anexo V a esta Lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 

de representação ou outra espécie remuneratória, cessando o pagamento das vantagens previstas nos 

Anexos II – alínea “b”, III – alínea “b” e IV a esta Lei, aplicando-se no que couber os arts. 11 a 17 

da Lei nº 11.890, de 2008. 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo V, na forma do 

Anexo LXVI a esta Lei. 

Modificativa 

111 Senador Acir Gurgacz PDT RO 

Incorporação de 

Gratificação à 

Remuneração de 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, exclusivamente para o cargo isolado de Especialista 

em Infraestrutura Sênior, ficam extintas a Gratificação de Qualificação e a Gratificação de 

Desempenho de Atividade em Infraestrutura, passando as mesmas a integrar o respectivo 

vencimento básico, deixando os ocupantes deste cargo de fazer jus às gratificações previstas nos 

Anexos III e IV desta Lei. 
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Parágrafo único. A remuneração do cargo isolado de Especialista em infraestrutura serácomposta 

de: 

I – vencimento básico, conforme o Anexo V desta Lei;” 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo VI, na forma do 

Anexo LXVII a esta Lei. 

112 Senador Acir Gurgacz PDT RO 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura e 

Carreiras de Gestão 

Governamental 

Arts. 7º e 8º da MP 

I – Seja dado aos capítulos VII e VIII a seguinte redação, renumerando-se os artigos 

posteriores, no que couber: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR 

Art. 7º Os Anexos II, alínea a, III, alínea a, e IV, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam 

com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea a, XI, alínea a, e XII, a esta Medida 

Provisória. 

CAPÍTULO VIII 

DAS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 

Art. 8º O Anexo IV à Lei nº 11.890, de 2008, fica com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos 

financeiros ainda não implementados e passa a vigorar na forma do Anexo XIII a esta Medida 

Provisória. 

Art. 9º Os Anexos II, alínea b, III, alínea b, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a 

eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea b, XI, alínea b, a esta Medida Provisória.” 

Modificativa 

113 Senador Acir Gurgacz PDT RO 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprimam-se o artigo 7º e os Anexos X, XI e XII da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

114 Deputada Gorete Pereira PR CE 

Incorporação de 

Gratificação à 

Remuneração de 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP 

Dá-se ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, exclusivamente para o cargo isolado de Especialista 

em Infraestrutura Sênior, ficam extintas a Gratificação de Qualificação e a Gratificação de 

Desempenho de Atividade em Infraestrutura, passando as mesmas a integrar o respectivo 

vencimento básico, deixando os 

ocupantes deste cargo de fazer jus às gratificações previstas nos Anexos III e IV desta Lei. 

Parágrafo único. A remuneração do cargo isolado de Especialista em infraestrutura será composta 

de: 

I – vencimento básico, conforme o Anexo V desta Lei;” 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo VI, na forma do 

Anexo LXVII a esta Lei. 

Modificativa 

115 Deputada Gorete Pereira PR CE 
Analista e 

Especialista de 
Arts. 7º e 8º da MP 

I – Seja dado aos capítulos VII e VIII a seguinte redação, renumerando-se os artigos 

posteriores, no que couber: 
Modificativa 
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Infraestrutura e 

Carreiras de Gestão 

Governamental 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR 

Art. 7º Os Anexos II, alínea a, III, alínea a, e IV, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam 

com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea a, XI, alínea a, e XII, a esta Medida 

Provisória. 

CAPÍTULO VIII 

DAS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 

Art. 8º O Anexo IV à Lei nº 11.890, de 2008, fica com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos 

financeiros ainda não implementados e passa a vigorar na forma do Anexo XIII a esta Medida 

Provisória. 

Art. 9º Os Anexos II, alínea b, III, alínea b, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a 

eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea b, XI, alínea b, a esta Medida Provisória.” 

116 Deputada Gorete Pereira PR CE 

Estrutura 

Remuneratória por 

subsídio para 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Capítulo VII da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, a estrutura remuneratória dos titulares da Carreira de 

Analistas de infraestrutura será exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única disposto no 

Anexo V a esta Lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 

de representação ou outra espécie remuneratória, cessando o pagamento das vantagens previstas nos 

Anexos II – alínea “b”, III – alínea “b” e IV a esta Lei, aplicando-se no que couber os arts. 11 a 17 

da Lei nº 11.890, de 2008. 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo V, na forma do 

Anexo LXVI a esta Lei. 

Modificativa 

117 Deputada Gorete Pereira PR CE 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprimam-se o artigo 7º e os Anexos X, XI e XII da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

118 Senador Wilder Morais DEM GO 

Incorporação de 

Gratificação à 

Remuneração de 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP 

Dá-se ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, exclusivamente para o cargo isolado de Especialista 

em Infraestrutura Sênior, ficam extintas a Gratificação de Qualificação e a Gratificação de 

Desempenho de Atividade em Infraestrutura, passando as mesmas a integrar o respectivo 

vencimento básico, deixando os 

ocupantes deste cargo de fazer jus às gratificações previstas nos Anexos III e IV desta Lei. 

Parágrafo único. A remuneração do cargo isolado de Especialista em infraestrutura será composta 

de: 

I – vencimento básico, conforme o Anexo V desta Lei;” 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

Modificativa 
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postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo VI, na forma do 

Anexo LXVII a esta Lei. 

119 Senador Wilder Morais DEM GO 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura e 

Carreiras de Gestão 

Governamental 

Arts. 7º e 8º da MP 

I – Seja dado aos capítulos VII e VIII a seguinte redação, renumerando-se os artigos 

posteriores, no que couber: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR 

Art. 7º Os Anexos II, alínea a, III, alínea a, e IV, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam 

com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea a, XI, alínea a, e XII, a esta Medida 

Provisória. 

CAPÍTULO VIII 

DAS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL 

Art. 8º O Anexo IV à Lei nº 11.890, de 2008, fica com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos 

financeiros ainda não implementados e passa a vigorar na forma do Anexo XIII a esta Medida 

Provisória. 

Art. 9º Os Anexos II, alínea b, III, alínea b, à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a 

eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, alínea b, XI, alínea b, a esta Medida Provisória.” 

Modificativa 

120 Senador Wilder Morais DEM GO 

Estrutura 

Remuneratória por 

subsídio para 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Capítulo VII da MP 

I – Seja dado ao capítulo VII a seguinte redação: 

“CAPÍTULO VII 

DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA DE INFRAESTRUTURA SÊNIOR E DA 

CARREIRA DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA 

Art. 7º A Lei nº 11.539, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º-B. A partir de 1º de janeiro de 2020, a estrutura remuneratória dos titulares da Carreira de 

Analistas de infraestrutura será exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única disposto no 

Anexo V a esta Lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 

de representação ou outra espécie remuneratória, cessando o pagamento das vantagens previstas nos 

Anexos II – alínea “b”, III – alínea “b” e IV a esta Lei, aplicando-se no que couber os arts. 11 a 17 

da Lei nº 11.890, de 2008. 

Art. 8º Os Anexos II, III e IV à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, ficam com a eficácia 

postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não implementados e passam a vigorar, 

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI e XII a esta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Acresce-se à Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007 o Anexo V, na forma do 

Anexo LXVI a esta Lei. 

Modificativa 

121 Senador Wilder Morais DEM GO 

Analista e 

Especialista de 

Infraestrutura 

Art. 7º da MP Suprimam-se o artigo 7º e os Anexos X, XI e XII da Medida Provisória nº 849, de 2018. Supressiva 

122 Deputado Takayama PSC PR 

Plano de Cargos e 

Salários dos 

Servidores da 

ABIN 

Arts. 18 e 21 da Lei 

11.776 

Art.1º Acrescente-se à Medida Provisória nº 849/2018, onde couber, a seguinte redação: 

Art. XX A Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art.18................................................................................ 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas, e qualificação profissional com 

experiência mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo; 

II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 240 (duzentas e quarenta) horas, e qualificação profissional 

Aditiva 
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com experiência mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, ser detentor de certificado de conclusão de curso de especialização ou 

de formação específica equivalente a, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas e qualificação 

profissional com experiência mínima de 17 (dezessete) anos, ambos no campo específico de atuação 

de cada cargo.” (NR) 

“Art.19................................................................................  

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 80 (oitenta) horas, e qualificação profissional com experiência 

mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo; 

II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, e qualificação profissional com 

experiência mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, ser detentor de certificado de conclusão de curso de especialização ou 

de formação específica equivalente a, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas e qualificação 

profissional com experiência mínima de 17 (dezessete) anos, ambos no campo específico de atuação 

de cada cargo.” (NR) 

“Art.20................................................................................ 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, ou diploma de conclusão de curso 

superior e qualificação profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 

específico de atuação de cada cargo; 

II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 200 (duzentas) horas, ou diploma de conclusão de curso 

superior e qualificação profissional com experiência mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo 

específico de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 280 (duzentas e oitenta) horas, ou diploma de conclusão de 

curso superior e qualificação profissional com experiência mínima de 17 (dezessete) anos, ambas no 

campo específico 

de atuação de cada cargo.” (NR) 

“Art.21................................................................................  

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 40 (quarenta) horas, ou diploma de conclusão de curso 

superior e qualificação profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 

específico de atuação de cada cargo; 

II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 80 (oitenta) horas, ou diploma de conclusão de curso superior 

e qualificação profissional com experiência mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo específico 

de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, possuir certificação em eventos de 

capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, ou diploma de conclusão de curso 

superior e qualificação profissional com experiência mínima de 17 (dezessete) anos, ambas no 

campo específico de atuação de cada cargo.” (NR) 



 

 

123 Deputado Tadeu Alencar PSB PE 

Servidores da 

Carreira da 

Previdência, da 

Saúde e do 

Trabalho 

Inovação 

Inclua-se, onde couber, artigo na MP n. 849, de 2018, com a seguinte redação: 

“Art. ... Os servidores da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, lotados e em exercício 

no Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS, serão enquadrados na Carreira do Seguro 

Social, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição 

relativa na Tabela de Correlação constante do Anexo II da Lei n.º 10.885/2004. 

Parágrafo único. O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-se-á mediante opção 

irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação 

desta Lei, na forma do Termo de Opção constante do Anexo III da Lei n.º 10.885/2004, com efeitos 

financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019.” 

Aditiva 
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