LEI Nº 12.277, DE 30 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a instituição do Adicional por Participação em Missão no Exterior, a
remuneração dos cargos de Atividades Técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária
do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, de que tratam as Leis n os 10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090, de 7
de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da Carreira de Agente
Penitenciário Federal, de que trata a Lei n o 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, dos
Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas - HFA, de
que trata a Lei no 10.225, de 15 de maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de
Tecnologia Militar, de que tratam as Leis n os 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355,
de 19 de outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que
trata a Lei no 11.344, de 8 de setembro de 2006, a instituição de Estrutura
Remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Economista,
Estatístico e Geólogo, a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos da Agência
Brasileira de Inteligência - ABIN, de que trata a Lei n o 11.776, de 17 de setembro de
2008, alterando essas Leis e a Lei n o 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga
dispositivos das Leis nos 11.784, de 22 de setembro de 2008, e 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009; e dá outras providências.

....
CAPÍTULO VII
DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE CARGOS ESPECÍFICOS
Art. 19. Fica instituída Estrutura Remuneratória Especial para os cargos de provimento efetivo, de
nível superior, de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei n o 8.112, de 11
de dezembro de 1990, integrantes dos Planos de Carreiras e de Cargos referidos no Anexo XII desta Lei.
o
§ 1 A Estrutura Remuneratória de que trata o caput será composta das seguintes parcelas:
I - Vencimento Básico, conforme valores estabelecidos no Anexo XIII desta Lei; e
II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE, de que trata o art. 22
desta Lei.
o
§ 2 A remuneração dos servidores que optarem pela percepção da Estrutura referida no caput é
o
composta pelas parcelas de que tratam os incisos I e II do § 1 deste artigo, acrescidas das Vantagens
Pessoais Nominalmente Identificadas - VPNI.
o
§ 3 O disposto no caput se aplica aos aposentados e pensionistas.
Art. 20. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de que trata o Anexo XII desta Lei
poderão optar pela Estrutura Remuneratória Especial, de que trata o art. 19 desta Lei, na forma do Termo de
Opção constante do Anexo XV desta Lei, com efeitos financeiros a partir de 1 o de julho de 2010, situação
na qual deixarão de fazer jus à estrutura remuneratória do respectivo Plano de Carreira, Plano de Cargos ou
quadro de pessoal.
Parágrafo único. O servidor que optar pela Estrutura Remuneratória de que trata o art. 19 desta Lei
pode, a qualquer tempo, optar por voltar a receber a estrutura remuneratória a que faz jus em decorrência
do exercício das atribuições do respectivo cargo efetivo, considerando o Plano, a Carreira ou o quadro de
pessoal a que pertença.
Art. 21. A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19
desta Lei é de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 22. Fica instituída, a partir de 1 o de julho de 2010, a Gratificação de Desempenho de Cargos
Específicos - GDACE, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo, de nível superior, referidos no
Anexo XII desta Lei, optantes pela Estrutura Especial de Remuneração referida no art. 19, quando lotados e
em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da

administração pública federal ou nas situações referidas no § 9 o deste artigo, em função do desempenho
individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional.
§ 1o A GDACE será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta)
pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor
estabelecido no Anexo XIV desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1 o de julho de 2010.
§ 2o A pontuação referente à GDACE será assim distribuída:
I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de
desempenho individual; e
II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de
desempenho institucional.
§ 3o Os valores a serem pagos a título de GDACE serão calculados multiplicando-se o somatório dos
pontos aferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do
Anexo XIV desta Lei de acordo com o respectivo nível, classe e padrão.
§ 4o Para fins de incorporação da GDACE aos proventos da aposentadoria ou às pensões, serão
adotados os seguintes critérios:
I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a
gratificação será correspondente a 50 (cinquenta) pontos do valor máximo do respectivo nível, classe e
padrão;
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:
a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3 o
e 6o da Emenda Constitucional n o 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3 o da Emenda Constitucional
no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de pontos constante do inciso I deste parágrafo; e
b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei n o
10.887, de 18 de junho de 2004.
o
§ 5 Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e
de atribuição da Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo serão estabelecidos em atos
dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, observada a legislação vigente.
§ 6o O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do primeiro período
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
o
§ 7 Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo e
processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores referidos no art. 19
desta Lei perceberão a GDACE em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo,
observados a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido no Anexo XIV desta Lei.
§ 8o O disposto no § 7 o deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus
à GDACE.
§ 9o Até que se efetivem as avaliações que considerem as condições específicas de exercício
profissional, a GDACE será paga em valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados o
posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor:
I - cedido aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, com fundamento no art. 31 da Emenda
Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e no § 2 o do art. 19 da Lei Complementar no 41, de 22 de
dezembro de 1981;
II - à disposição de Estado, do Distrito Federal ou de Município, conforme disposto no art. 20 da Lei n o
8.270, de 17 de dezembro de 1991;
III - de que trata o art. 21 da Lei no 8.270, de 17 de dezembro de 1991; ou
IV - cedido nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 da Lei n o 9.637, de 15 de maio de 1998.

§ 10. A partir da implantação das avaliações que considerem as condições específicas de exercício
profissional, a GDACE será paga aos servidores de que trata o § 9 o deste artigo com base na avaliação de
desempenho individual, somada ao resultado da avaliação institucional do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 11. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19 desta Lei, quando investidos
em cargo em comissão ou função de confiança no respectivo órgão e entidade de lotação, farão jus à
GDACE da seguinte forma:
I - os investidos em função de confiança ou em cargo em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de
desempenho calculada conforme disposto no § 3o deste artigo;
II - os investidos em cargo de Natureza Especial ou em cargo em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de
desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual somado ao resultado da avaliação
institucional do respectivo órgão ou entidade de lotação no período; e
III - a avaliação institucional referida no inciso II deste parágrafo será a do órgão ou entidade de
lotação.
§ 12. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 19 desta Lei quando não se
encontrarem em exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação somente farão jus à GDACE da
seguinte forma:
I - quando requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de
requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a GDACE calculada com base nas regras
aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação;
II - quando cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I do caput
deste artigo e investidos em Cargo de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, e perceberão a GDACE calculada com
base no resultado da avaliação institucional do período;
III - quando cedidos para órgão ou entidade do Poder Executivo federal e investidos em cargo em
comissão DAS-3, DAS-2, DAS-1 ou em função de confiança ou equivalentes, e perceberão a GDACE como
disposto no inciso I do caput deste parágrafo; e
IV - a avaliação institucional referida no inciso II deste parágrafo será a do órgão ou entidade de
lotação.
§ 13. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, os ocupantes dos cargos de que trata o art. 19
desta Lei continuarão percebendo a GDACE correspondente ao último valor obtido, até que seja
processada a sua primeira avaliação após a exoneração.
§ 14. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir
efeito financeiro, o servidor recém nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem
vencimento ou de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção da gratificação de
desempenho no decurso do ciclo de avaliação receberá a GDACE no valor correspondente a 80 (oitenta)
pontos.
§ 15. Em caso de afastamentos e licenças considerados pela Lei n o 8.112, de 11 de dezembro de
1990, como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da GDACE, o
servidor continuará percebendo a gratificação correspondente à última pontuação obtida, até que seja
processada a sua primeira avaliação após o retorno.
§ 16. O disposto no § 15 não se aplica aos casos de cessão.
§ 17. Os servidores 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 do órgão ou entidade de lotação.
§ 18. A análise de adequação funcional visa a identificar as causas dos resultados obtidos na
avaliação do desempenho e servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria
do desempenho do servidor.
§ 19. A GDACE não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de
desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de
cálculo.

§ 20. Aplicam-se aos servidores que fazem jus à GDACE as disposições referentes à sistemática
para avaliação de desempenho dos servidores de cargos de provimento efetivo e dos ocupantes dos cargos
de provimento em comissão instituída por intermédio do art. 140 da Lei n o 11.784, de 22 de setembro de
2008, salvo disposição expressa em legislação específica.
ANEXO XII
Cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, de nível superior, que
poderão optar pela Estrutura Remuneratória de que trata o art. 19 desta Lei.
GRUPO CARGOCARREIRA/PLANO

CARGO

COD CARGO

NS-009

ARQUITETO

9017

NS-009

ECONOMISTA

9022

NS-009

ENGENHEIRO

9016

NS-009

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

9012

NS-009

CARGOS - PCC

ENGENHEIRO DE PESCA

9041

NS-009

ESTATÍSTICO

9026

NS-009

GEÓLOGO

9020

NS-032

ECONOMISTA

32020

NS-032

ENGENHEIRO

32010

NS-032

ESTATÍSTICO

32022

ECONOMISTA

68001

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

68012

NS-068

Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970

NS-068

ANEXO XIII
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DE QUE TRATA O ART. 19
DESTA LEI
Em R$
VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE

PADRÃO

EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2010

ESPECIAL

C

III

3.892,50

II

3.797,56

I

3.704,94

VI

3.562,44

V

3.475,55

IV

3.390,78

III

3.308,08

B

A

II

3.227,40

I

3.148,68

VI

3.027,58

V

2.953,74

IV

2.881,70

III

2.811,41

II

2.742,84

I

2.675,94

V

2.573,02

IV

2.510,26

III

2.449,03

II

2.389,30

I

2.331,02

ANEXO XIV
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CARGOS
ESPECÍFICOS – GDACE (Art. 22 desta Lei)
(Efeitos Financeiros a Partir de 1o De Julho de 2010)
Em R$
CLASSE

ESPECIAL

C

B

PADRÃO

VALOR DO PONTO

III

63,17

II

61,03

I

58,97

VI

56,06

V

54,16

IV

52,33

III

50,56

II

48,85

I

47,20

VI

44,87

V

43,35

IV

41,88

A

III

40,46

II

39,09

I

37,77

V

35,90

IV

34,69

III

33,52

II

32,39

I

31,29

