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III - licença para atividade política;

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

V - falta injustificada; e

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

Parágrafo único. A partir do término do impedimento, o ciclo de
avaliação de desempenho do servidor e a contagem do interstício no
padrão serão retomados.

Art. 9º Para fins de progressão funcional ou de promoção, o
ciclo de avaliação de desempenho do servidor e a contagem do interstício
no padrão serão interrompidos 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. A partir do término do impedimento, o ciclo de
avaliação de desempenho do servidor será retomado e a contagem do
interstício no padrão será reiniciada.

Art. 10. O servidor que não cumprir os requisitos estabelecidos
neste Decreto para fins de progressão funcional ou de promoção
permanecerá no padrão em que estiver.

Art. 11. Será instituído Comitê da Avaliação de Desempenho,
no âmbito do órgão ou da entidade de exercício do servidor, por ato de
seu dirigente máximo, com a finalidade de julgar, em última instância,
recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações individuais.

Art. 12. Os procedimentos específicos para fins de avaliação de
desempenho, de progressão funcional e de promoção serão estabelecidos
em ato do dirigente máximo do órgão ou da entidade de lotação.

Art. 13. As progressões funcionais e as promoções do exercício
de 2017, decorrentes do processo de avaliação de desempenho realizado
anteriormente à data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 765, de
29 de dezembro de 2016, serão aplicadas à posição na estrutura de
classes e padrões em que o servidor se encontrava à época do processo de
avaliação.

Parágrafo único. Após o reposicionamento do servidor na tabela
remuneratória decorrente das progressões funcionais e promoções de que
tratam o caput, será efetuado novo posicionamento do servidor na
Tabela de Correlação de que trata o Anexo VI à Lei nº 13.464, de 10 de
julho de 2017.

Art. 14. Não será considerada, para fins de promoção ou de
progressão funcional, a avaliação de desempenho individual realizada
imediatamente posterior à data de entrada em vigor deste Decreto, nas
seguintes hipóteses:

I - do servidor que tenha sido promovido ou tenha progredido
funcionalmente no período entre a data de entrada em vigor da Medida
Provisória nº 765, de 2016, e a data de entrada em vigor deste Decreto;
e

II - do servidor que tenha sido promovido ou tenha progredido
funcionalmente dois níveis na estrutura de classes e padrões, de forma
contrária ao que dispõe o caput do art. 13.

Art. 15. A última avaliação de desempenho efetuada no órgão
ou na entidade de lotação, para as avaliações do exercício de 2017,
poderá ser considerada como requisito para a progressão funcional ou a
promoção dos servidores com interstício completo até a entrada em vigor
deste Decreto.

Art. 16. Fica assegurado o direito à continuidade do ciclo de
progressões funcionais aos servidores que se encontrarem em período de
estágio probatório na data de entrada em vigor deste Decreto e que já
tenham progredido funcionalmente, desde que tenham cumprido o
interstício de doze meses e que sejam observados os demais critérios e
procedimentos para o desenvolvimento na carreira estabelecidos neste
Decreto.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 8 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da
República.

MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACITAÇÃO PARA FINS DE
PROMOÇÃO DAS CARREIRAS TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DE AUDITORIA-FISCAL
DO TRABALHO

Tabela 1: Cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de
Auditor-Fiscal do Trabalho

. CLASSE R E Q U I S I TO S

. PRIMEIRA
PA R A
ESPECIAL

Certificação em curso de especialização com conteúdo
compatível com as atribuições do cargo ocupado pelo
servidor, que esteja em consonância com o plano anual
de capacitação de cada órgão ou entidade e com carga
horária de, no mínimo, trezentas e sessenta horas-aula,
realizado durante a permanência na classe.

. SEGUNDA
PA R A
PRIMEIRA

Certificação em cursos com conteúdo compatível com
as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, que es-
tejam em consonância com o plano anual de capacitação
de cada órgão ou entidade e que totalizem carga horária
de duzentas e quarenta horas-aula, realizados durante a
permanência na classe.

Tabela 2: Cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

. CLASSE R E Q U I S I TO S

. PRIMEIRA
PA R A
ESPECIAL

Certificação em curso de especialização com conteúdo
compatível com as atribuições do cargo ocupado pelo
servidor, que esteja em consonância com o plano anual
de capacitação de cada órgão ou entidade e com carga
horária de, no mínimo, trezentas e sessenta horas-aula,
realizado durante a permanência na classe.

. SEGUNDA
PA R A
PRIMEIRA

Certificação em cursos com conteúdo compatível com
as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, que
estejam em consonância com o plano anual de
capacitação de cada órgão ou entidade e que totalizem
carga horária de cento e oitenta horas-aula, realizados
durante a permanência na classe.

DECRETO Nº 9.367, DE 8 DE MAIO DE 2018

Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no
capital social do Banco A.J. Renner
S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo
único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

D E C R E T A :

Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira de até oitenta por cento no capital social do Banco A.J.
Renner S.A.

Art. 2º O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 2018; 197º da Independência e
130º da República.

MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Ilan Goldfajn

MINISTÉRIO DA DEFESA
DECRETO DE 8 DE MAIO DE 2018

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI, da
Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito
Militar, resolve

ADMITIR,

no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar, no
grau de Grande-Oficial, o oficial-general MULYONO, Comandante
do Exército da Indonésia.

Brasília,8 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º
da República.

MICHEL TEMER
Joaquim Silva e Luna

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 237, de 7 de maio de 2018. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442.

Nº 238, de 7 de maio de 2018. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do
Mandado de Injunção nº 6.897.

Nº 239, de 8 de maio de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.660, de 8 de maio de 2018.

Nº 240, de 8 de maio de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.661, de 8 de maio de 2018.

Nº 241, de 8 de maio de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
13.662, de 8 de maio de 2018.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

PORTARIA Nº 755, DE 8 DE MAIO DE 2018

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do
Art. 130 do Regimento Interno do INCRA, aprovado pela
Portaria/INCRA/P/n° 49 de 31 de janeiro de 2017, publicada no
DOU n°23 de 01 de fevereiro de 2017, bem como a norma de
execução vigente que rege a matéria de reconhecimento de
indivíduos ou famílias, e

Considerando que a reforma agrária visa promover a melhor
distribuição de terra mediante modificações no regime de posse e uso, a
fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural
sustentável, aumento de produção e promoção social, conforme
preconiza o Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA;

Considerando o disposto contido na Portaria INCRA/P n°
175, de 19 de abril de 2016, publicada no D.O de 20 de abril de
2016, para reconhecimento de indivíduos ou famílias quilombolas
para fins de acesso às políticas do PNRA; resolve:

Considerando o constante dos autos do processo nº
54000.065431/2018-88, resolve:

Art. 1º Reconhecer 857 famílias da Comunidade
Quilombola Kalunga, código SIPRA n° DF0216001, localizada nos
municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Terezina de Goiás,
pertencente ao Território Quilombola KALUNGA.

Art. 2º O procedimento de seleção das famílias candidatas a
beneficiários ao PNRA, ora reconhecidos pelo INCRA, estarão submetidos
aos critérios de vedação contidos no artigo 20 da Lei n° 8.629/93.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

IGOR SOARES LELIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

RETIFICAÇÃO

Na Portaria SR(15)AM Nº 66/2007, de 10 de dezembro de
2007, publicada no DOU nº 237, de 11 de dezembro de 2007, que
criou o Projeto de Assentamento Agroextrativista - PAE NOVO
TEMPO ILHA DA PACIÊNCIA Código SIPRA AM0118000 ,
Município de Iranduba- AM, onde se lê: "...4.599,3317 (Quatro
mil e quinhentos e noventa e nove hectares, trinta e três ares e
dezessete centiares )" leia-se: "5.094,3251 (Cinco mil e noventa e
quatro hectares, trinta e dois ares e cinquenta e uma centiares)".

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



