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LEI No- 11.538, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007

Reabre o prazo de opção para integrar a
Carreira da Previdência, da Saúde e do Tra-
balho, de que trata o § 1º do art. 2º da Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e
altera o Anexo II da Lei no 11.358, de 19
de outubro de 2006, de modo a aumentar o
subsídio da Carreira Policial Federal.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória nº 386, de 2007, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa
do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos
do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica reaberto, até 31 de dezembro de 2007, o prazo
de opção para integrar a Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho, de que trata o § 1o do art. 2o da Lei no 11.355, de 19 de
outubro de 2006.

Parágrafo único. Às opções feitas no prazo reaberto:

I - aplicam-se todas as disposições da Lei no 11.355, de 19 de
outubro de 2006, inclusive no tocante a aposentados e pensionistas; e

II - produzirão efeitos financeiros a partir do dia 1º (pri-
meiro) do mês seguinte ao da assinatura do termo de opção.

Art. 2o Os valores decorrentes da aplicação do disposto no § 6o

do art. 7o da Lei no 8.270, de 17 de dezembro de 1991, continuarão
sendo pagos, a título de diferença de remuneração, no caso de enqua-
dramento resultante de reestruturação de planos de carreiras ou cargos.

Parágrafo único. A diferença de remuneração referida no
caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra
vantagem ou gratificação, sujeitando-se apenas ao índice de reajuste
aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais,
a título de revisão geral das remunerações e subsídios.

Art. 3o O Anexo II da Lei no 11.358, de 19 de outubro de
2006, passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 8 de novembro de 2007; 186o da
Independência e 119o da República

Deputado NARCIO RODRIGUES
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso

Nacional, no exercício da Presidência

ANEXO
(Anexo II da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006)

TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA POLICIAL
FEDERAL

a) Quadro I
EM R$

CARGO C AT E G O R I A EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR
DE 1º JUL

2006

A PARTIR
DE 1° SET

2007

A PARTIR
DE 1° FEV

2008

A PARTIR
DE 1° FEV

2009
Delegado de

Polícia Federal

Perito Crimi-
nal Federal

ESPECIAL 15.391,48 16.683,98 19.053,57 19.699,82

PRIMEIRA 14.217,69 15.201,90 17.006,29 17.498,40
SEGUNDA 12.163,46 13.005,60 14.549,53 14.970,60
TERCEIRA 10.862,14 11 . 6 1 4 , 1 0 12.992,70 13.368,68

b) Quadro II
EM R$

CARGO C AT E G O R I A EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR
DE 1o JUL

2006

A PARTIR
DE 1° SET

2007

A PARTIR
DE 1° FEV

2008

A PARTIR
DE 1° FEV

2009
Escrivão de

Polícia Federal

Agente de Po-
lícia Federal

Papilosco-
pista Policial

Federal

ESPECIAL 9.539,27 10.241,21 11 . 5 2 8 , 11 11 . 8 7 9 , 0 8

PRIMEIRA 7.693,60 8.226,20 9.202,62 9.468,92
SEGUNDA 6.500,00 6.915,80 7.678,09 7.885,99
TERCEIRA 6.200,00 6.594,30 7.317,18 7.514,33
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LEI No- 11.539, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a Carreira de Analista de In-
fra-Estrutura e sobre o cargo isolado de
provimento efetivo de Especialista em In-
fra-Estrutura Sênior.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória nº 389, de 2007, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa

do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos
do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam criados, no âmbito da administração pública
federal direta, a seguinte Carreira e cargos isolados de provimento
efetivo:

I - Carreira de Analista de Infra-Estrutura, estruturada nas
Classes A, B e Especial, composta do cargo de Analista de Infra-
Estrutura, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades
especializadas de planejamento, coordenação, fiscalização, assistência
técnica e execução de projetos e obras de infra-estrutura de grande
porte; e

II - cargo isolado de Especialista em Infra-Estrutura Sênior,
de nível superior, estruturado em classe única, com atribuições de alto
nível de complexidade voltadas às atividades especializadas de pla-
nejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução
de projetos e obras de grande porte na área de infra-estrutura.

§ 1o Os cargos de que trata este artigo estão estruturados na
forma do Anexo I desta Lei.

§ 2o As atribuições específicas dos cargos de que trata este
artigo serão estabelecidas em decreto.

§ 3o Os ocupantes dos cargos de que trata este artigo somente
serão lotados em órgãos da administração pública federal direta com
competências relativas à infra-estrutura viária, de saneamento, de
energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento
regional e urbano.

§ 4o Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, respeitado o § 3o deste artigo, definir a lotação dos
ocupantes dos cargos de que trata este artigo.

Art. 2o O quantitativo total de cargos da carreira e do cargo
isolado de que trata o art. 1o desta Lei é de:

I - 84 (oitenta e quatro) cargos de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior; e

II - 216 (duzentos e dezesseis) cargos de Analista de Infra-
Estrutura.

Art. 3o O ingresso nos cargos dar-se-á por meio de concurso
público de provas e títulos para o cargo de Especialista em Infra-
Estrutura Sênior e de provas ou de provas e títulos para o cargo de
Analista de Infra-Estrutura, respeitada a legislação específica.

§ 1o O concurso público referido no caput deste artigo po-
derá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização e
organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de
formação, conforme dispuser o edital de convocação do certame,
observada a legislação pertinente.

§ 2o O edital definirá as características de cada etapa do
concurso público, a formação especializada e a experiência profis-
sional, bem como os critérios eliminatórios e classificatórios.

§ 3o O ingresso nos cargos referidos no caput deste artigo
exige diploma de graduação em nível superior e conhecimentos em
nível de pós-graduação.

§ 4o É pré-requisito para ingresso no cargo de Especialista
em Infra-Estrutura Sênior 12 (doze) anos de experiência no exercício
de atividades de nível superior, correspondentes ao exercício de atri-
buições equivalentes às do cargo, na área de atuação específica es-
tabelecida no edital do concurso.

§ 5o O concurso público para os cargos referidos no caput
deste artigo será realizado para provimento efetivo de pessoal no
padrão inicial da classe inicial da Carreira de Analista de Infra-
Estrutura e na classe única do cargo de Especialista em Infra-Es-
trutura Sênior.

Atos do Poder Legislativo.




