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Art. 11. A avaliação de desempenho do servidor ficará sus-
pensa durante as seguintes situações:

I - licença por motivo de doença em pessoa da família;

II - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou com-
panheiro;

III - licença para atividade política;

IV - suspensão disciplinar;

V - afastamento para curso de formação decorrente de apro-
vação em concurso para outro cargo público na administração pública
federal direta, autárquica ou fundacional;

VI - falta injustificada; e

VII - quando for o caso de pagamento do auxílio-reclusão.

Parágrafo único. Para fins de progressão e promoção, a con-
tagem do tempo de experiência no padrão será retomada a partir do
término do impedimento.

Art. 12. A avaliação de desempenho do servidor será in-
terrompida durante as seguintes licenças e afastamentos:

I - licença incentivada sem remuneração;

II - licença para tratar de interesses particulares;

III - afastamento para exercício de mandato eletivo; e

IV - licença para desempenho de mandato classista.

Parágrafo único. Para fins de progressão e promoção, a con-
tagem do tempo de experiência no padrão será reiniciada a partir do
término do impedimento.

Art. 13. Em caso de afastamento considerado como de efe-

tivo exercício, sem prejuízo da remuneração, o servidor perceberá a
mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de desempenho
para fins de progressão e promoção, até que seja processada sua
primeira avaliação após o retorno.

Art. 14. O servidor que não permanecer em efetivo exercício
na mesma unidade organizacional ou órgão durante todo o período
avaliativo será avaliado pela chefia imediata de onde tiver perma-
necido por maior tempo.

Art. 15. Até o marco inicial do primeiro período avaliativo
de que trata o art. 10, deverá ser efetuado o reposicionamento de um
padrão de vencimento na respectiva tabela de estruturação dos cargos
para cada dezoito meses de efetivo exercício, a contar da data de
entrada em exercício do servidor no cargo, observado o disposto nos
arts. 11 e 12.

Parágrafo único. O reposicionamento a que se refere o caput

ocorrerá com efeitos retroativos.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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ANEXO I

REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACITAÇÃO NO CAMPO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA PARA FINS
DE PROGRESSÃO

CLASSE PA D R Ã O R E Q U I S I TO S

CLASSE ESPECIAL do padrão II para o padrão III - oitenta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos dois anos.

do padrão I para o padrão II - quarenta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos doze meses.

CLASSE B do padrão IV para o padrão V - cento e vinte horas em eventos de capacitação realizados
nos últimos quatro anos.

do padrão III para o padrão IV - noventa horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos três anos.

do padrão II para o padrão III - sessenta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos dois anos.

do padrão I para o padrão II - trinta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos doze meses.

CLASSE A do padrão IV para o padrão V - cem horas em eventos de capacitação realizados nos úl-
timos quatro anos.

do padrão III para o padrão IV - oitenta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos três anos.

do padrão II para o padrão III - quarenta horas em eventos de capacitação realizados nos
últimos dois anos.

ANEXO II

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO NO CAMPO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO DA RESPECTIVA CAR-
REIRA PARA FINS DE PROMOÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CLASSE R E Q U I S I TO S

CLASSE B PARA CLASSE ES-
PECIAL

a) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe B; catorze anos de experiência;
certificação de conclusão de curso de especialização de, no mínimo, trezentas e sessenta horas; ou
b) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe B; doze anos de experiência; título de
mestre; ou
c) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe B; dez anos de experiência; título de
d o u t o r.

CLASSE A PARA CLASSE B a) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe A; cinco anos de experiência;
certificação em eventos de capacitação, totalizando, no mínimo, trezentas e sessenta horas ; ou
b) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe A; oito anos de experiência; certificação
em eventos de capacitação, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas.

ANEXO III

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO NO CAMPO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO DA RESPECTIVA CAR-
REIRA PARA FINS DE PROMOÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

CLASSE R E Q U I S I TO S

CLASSE B PARA CLASSE ES-
PECIAL

a) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe B; doze anos de experiência; certificação
em eventos de capacitação, totalizando, no mínimo, duzentas e sessenta horas; ou
b) mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da classe B; dez anos de experiência; certificação
em eventos de capacitação, totalizando, no mínimo, trezentas e vinte horas.

CLASSE A PARA CLASSE B - mínimo de um ano de efetivo exercício no padrão V da Classe A; cinco anos de experiência; certificação
em eventos de capacitação, totalizando, no mínimo, duzentas horas.
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DECRETO N
o
- 6.531, DE 4 DE AGOSTO DE 2008

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas do Ministério da
Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
do Ministério da Fazenda, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 6o, inciso III, da
Medida Provisória no 437, de 29 de julho de 2008, ficam incor-
porados, na forma do Anexo III, à Estrutura do Ministério da Fa-
zenda, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores - DAS: um DAS 101.6; dois DAS 101.5;
quatro DAS 101.4; dois DAS 101.3; um DAS 101.2; um DAS 101.1;
e um DAS 102.4.

Art. 3o O Ministro de Estado da Fazenda fará publicar, no
Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias, contado da data de
publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a
que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.

Art. 4o Os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da
Fazenda serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no
Diário Oficial da União no prazo de noventa dias, contado da data de
publicação deste Decreto.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o Fica revogado o Decreto no 6.313, de 19 de dezembro
de 2007.

Brasília, 4 de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Joao Bernardo de Azevedo Bringel

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1o O Ministério da Fazenda, órgão da administração
federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tribu-
tária federal, inclusive a destinada à previdência social, e aduaneira;

III - atualização do plano de custeio da seguridade social, em
articulação com os demais órgãos envolvidos;

IV - administração financeira e contabilidade públicas;

V - administração das dívidas públicas interna e externa;

VI - negociações econômicas e financeiras com governos,
organismos multilaterais e agências governamentais;

VII - preços em geral e tarifas públicas e administradas;

VIII - fiscalização e controle do comércio exterior;

IX - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento
da conjuntura econômica;

X - proposição de reformas que visem aperfeiçoar as insti-
tuições que regulamentam o funcionamento da economia brasileira; e

XI - autorização, ressalvadas as competências do Conselho
Monetário Nacional:

a) da distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda
quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação
assemelhada;

b) das operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas
associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de
qualquer natureza;

c) da venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo,
mediante oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou
total, do respectivo preço;


