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Art. 22. É instituída a Gratificação de Qualificação - GQ a
ser concedida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos I e II do
art. 1o desta Lei, bem como aos ocupantes dos cargos de nível su-
perior do Plano Especial de Cargos do DNPM, em retribuição ao
cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e orga-
nizacionais necessários ao desempenho das atividades de supervisão,
gestão ou assessoramento, quando em efetivo exercício do cargo, em
percentual de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) do maior
vencimento básico do cargo, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1o Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e orga-
nizacionais necessários à percepção da GQ abrangem o nível de
capacitação que o servidor possua em relação:

I - ao conhecimento das políticas, diretrizes e estratégias
setoriais e globais da organização;

II - ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua
operacionalização e na sua gestão; e

III - à formação acadêmica, obtida mediante participação,
com aproveitamento, nas seguintes modalidades de cursos:

a) doutorado;

b) mestrado; ou

c) pós-graduação em sentido amplo, com carga horária mí-
nima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula.

§ 2o A adequação da formação acadêmica às atividades de-
sempenhadas pelo servidor no DNPM será objeto de avaliação de
Comitê Especial para Concessão de GQ, a ser instituído no âmbito da
Autarquia em ato do Diretor-Geral.

§ 3o Os cursos de especialização com carga horária mínima de
360 (trezentas e sessenta) horas-aula, em área de interesse do DNPM,
poderão ser equiparados a cursos de pós-graduação em sentido amplo,
mediante avaliação do Comitê a que se refere o § 2o deste artigo.

§ 4o Ao servidor com o nível de qualificação funcional pre-
visto no § 1o deste artigo será concedida a GQ, na forma estabelecida
em regulamento, observados os parâmetros e limites de:

I - 20% (vinte por cento) do maior vencimento básico do
cargo, até o limite de 15% (quinze por cento) dos cargos de nível
superior, providos;

II - 10% (dez por cento) do maior vencimento básico do
cargo, até o limite de 30% (trinta por cento) dos cargos de nível
superior, providos.

§ 5o A fixação das vagas colocadas em concorrência e os
critérios de distribuição, homologação, classificação e concessão da
GQ serão estabelecidos em regulamento específico.

§ 6o Os quantitativos previstos no § 4o deste artigo serão
fixados, semestralmente, considerado o total de cargos efetivos de que
tratam os incisos I e II do art. 1o desta Lei e de cargos de nível
superior de que trata o art. 3o desta Lei, providos em 30 de junho e
31 de dezembro.

Art. 23. Os ocupantes dos cargos efetivos das carreiras de
que trata o art. 1o desta Lei e do Plano Especial de Cargos do DNPM
de que trata o art. 3o desta Lei serão submetidos, periodicamente, às
avaliações de desempenho, conforme disposto na legislação em vigor
aplicável aos servidores públicos federais e em normas específicas a
serem estabelecidas em ato do Diretor-Geral do DNPM, que per-
mitam avaliar a atuação do servidor no exercício do cargo e no
âmbito de sua área de responsabilidade ou especialidade.

Art. 24. A aplicação do disposto nesta Lei aos servidores
ativos, inativos e pensionistas das carreiras de que trata o art. 1o desta
Lei e do Plano Especial de Cargos do DNPM de que trata o art. 3o

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

§ 1o Na hipótese de redução de remuneração de servidor, em
decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga
a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser ab-
sorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação de sua tabela
remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou
vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento no Plano
Especial de Cargos do DNPM.

§ 2o Constatada a redução de provento ou de pensão de-
corrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a
título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita ex-
clusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remune-
ração dos servidores públicos federais.

Art. 25. O titular de cargo de provimento efetivo das car-
reiras de que trata o art. 1o desta Lei ou do Plano Especial de Cargos
do DNPM referido no art. 15 desta Lei não faz jus à percepção das
seguintes gratificações:

I - Gratificação de Atividade - GAE de que trata a Lei
Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992; e

II - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Ad-
ministrativa - GDATA de que trata a Lei no 10.404, de 9 de janeiro de
2002, à exceção dos ocupantes de cargos integrantes do Plano Es-
pecial de Cargos do DNPM não referidos no art. 15 desta Lei.

Parágrafo único. O titular de cargo integrante do Plano Especial
de Cargos do DNPM não incluídos no art. 15 desta Lei faz jus à Gra-
tificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDA-
TA, instituída por intermédio da Lei no 10.404, de 9 de janeiro de 2002.

Art. 26. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de
trabalho dos integrantes das carreiras de que trata o art. 1o desta Lei
e do Plano Especial de Cargos do DNPM de que trata o art. 3o desta
Lei, ressalvadas as hipóteses amparadas em legislação específica.

Art. 27. Fica vedada a cessão para outros órgãos ou entidades
da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, exceto quando para o atendimento de situações previstas
em leis específicas, de servidores do DNPM, nos seguintes casos:

I - durante os 1os (primeiros) 10 (dez) anos de efetivo exer-
cício no DNPM, a partir do ingresso em cargo das carreiras de que
trata o art. 1o desta Lei; ou

II - pelo prazo de 10 (dez) anos contados da publicação desta
Lei, para os servidores do Plano Especial de Cargos do DNPM,
instituído pelo art. 3o desta Lei.

Art. 28. Os titulares de cargo de provimento efetivo das
carreiras de que trata o art. 1o desta Lei e do Plano Especial de
Cargos do DNPM de que trata o art. 3o desta Lei ficam obrigados a
ressarcir ao erário os custos decorrentes da participação em cursos ou
estágios de capacitação realizados no Brasil ou no exterior, quando
pagos pela Autarquia, nas hipóteses de exoneração a pedido ou de-
claração de vacância antes de decorrido período igual ao de duração
do afastamento.

Parágrafo único. Ato do Diretor-Geral do DNPM fixará os
valores das indenizações referidas no caput deste artigo, respeitado o
limite de despesas realizadas pelo poder público.

Art. 29. As Funções Comissionadas Técnicas remanejadas
para o DNPM serão restituídas ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão gradativamente, a contar da data da publicação
desta Lei, da seguinte forma:

I - 25% (vinte e cinco por cento) após decorridos, no má-
ximo, 2 (dois) meses;

II - 55% (cinqüenta e cinco por cento) após decorridos, no
máximo, 4 (quatro) meses; e

III - em sua integralidade até 6 (seis) meses após a pu-
blicação desta Lei.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 31. Revoga-se o art. 13 da Lei no 8.876, de 2 de maio de 1994.

Brasília, 27 de dezembro de 2004; 183o da Independência e
11 6 o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Vana Rousseff
Nelson Machado
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ANEXO I

ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNPM

CARGOS CLASSE PA D R Ã O
III

ESPECIAL II
I

- Especialista em Recursos Minerais V
IV

- Analista Administrativo B III
II

- Técnico em Recursos Minerais I
V

- Técnico Administrativo IV
A III

II
I

ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNPM CRIADAS
NO ART. 1o DESTA LEI

NÍVEL SUPERIOR NÍVEL INTERMEDIÁRIO
V E N C I M E N TO V E N C I M E N TO

CLASSE PA D R Ã O BÁSICO PA D R Ã O BÁSICO
(R$) (R$)

III 5.151,00 III 2.555,30
ESPECIAL II 4 . 9 4 9 , 11 II 2.458,46

I 4.755,13 I 2.362,10
V 4.362,51 V 2.265,74
IV 4.191,52 IV 2.169,38

B III 4.027,24 III 2.073,02
II 3.869,40 II 1.976,67
I 3.717,74 I 1.880,31

V 3.410,77 V 1.783,95
IV 3.277,09 IV 1.687,59

A III 3.148,64 III 1.591,23
II 3.025,24 II 1.494,88
I 2.906,66 I 1.399,10

ANEXO III

ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS

DO DNPM

CARGOS CLASSE PA D R Ã O
III

ESPECIAL II
I

VI
V
IV

C III
Cargos de nível superior, II

I
intermediário e auxiliar do Plano VI

V
Especial de Cargos do DNPM IV

B III
II
I
V
IV

A III
II
I
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ANEXO IV

TABELA DE CORRELAÇÃO

Situação Atual Situação Proposta
CARGOS CLASSE PA D R Ã O PA D R Ã O CLASSE CARGOS

III III
A II II ESPECIAL

I I
VI VI
V V
IV IV

Cargos de nível B III III C Cargos de nível
s u p e r i o r, II II s u p e r i o r,

intermediário e I I intermediário e
auxiliar não VI VI auxiliar do

organizados em V V Plano Especial
carreira do IV IV de Cargos do
Quadro de C III III B DNPM
Pessoal do II II

DNPM I I
V V
IV IV

D III III A
II II
I I

ANEXO V

TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS
DO DNPM PREVISTOS NO ART. 3o DESTA LEI, A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2004

VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE PA D R Ã O R$

NÍVEL NÍVEL NÍVEL
SUPERIOR INTERMEDIÁRIO AUXILIAR

III 3.472,34 1.980,67 1.191,15
ESPECIAL II 3.284,75 1.845,04 1.140,86

I 3.106,84 1.775,42 1.123,24
VI 3.069,20 1.708,64 1.106,55
V 2.996,93 1.697,67 1.090,61

C IV 2.930,38 1.634,40 1.075,50
III 2.859,19 1.573,67 1.061,07
II 2.793,32 1.515,42 1.047,38
I 2.729,37 1.459,27 1.034,42

VI 2.667,30 1.406,52 1.022,08
V 2.607,05 1.355,65 1.010,31
IV 2.548,53 1.306,80 999,14

B III 2.491,70 1.279,49 988,57
II 2.436,46 1.260,30 978,47
I 2.383,04 1.241,97 968,86
V 2.331,06 1.224,40 959,71
IV 2.280,57 1.207,55 951,05

A III 2.004,20 1.139,12 923,23
II 1.963,00 1.125,79 916,23
I 1.923,04 1 . 11 3 , 0 2 909,57

ANEXO VI

TABELA DE VALOR DO PONTO DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO

MINERAL - GDAPM

VALOR DO PONTO (em R$)
CLASSE PA D R Ã O

NÍVEL NÍVEL
SUPERIOR INTERMEDIÁRIO

III 18,03 8,94
ESPECIAL II 17,62 8,75

I 17,24 8,56
VI 16,45 8,36
V 1 6 , 11 8,17

C IV 15,78 7,98
III 15,47 7,79
II 15,16 7,59
I 14,55 7,40

VI 14,28 7,21
V 14,02 7,02
IV 13,78 6,82

B III 13,54 6,63
II 13,32 6,45
I 13,10 6,28
V 12,89 6,12
IV 12,70 5,97

A III 12,50 5,83
II 12,32 5,70
I 12,14 5,58

Atos do Poder Executivo
.

<!ID467484-0> DECRETO No- 5.321, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004

Prorroga, em caráter excepcional, o prazo
de duração do remanejamento dos cargos
que menciona, 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,

D E C R E T A:

Art. 1o Fica prorrogado, excepcionalmente, até 31 de outubro
de 2005, o prazo de remanejamento dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, relacionados no
Anexo a este Decreto, para os órgãos ali referidos, objeto de Decretos
e das respectivas Portarias do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Parágrafo único. Os cargos de que trata a prorrogação re-
ferida no caput não integrarão a estrutura dos órgãos, devendo cons-
tar dos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante
remissão a este artigo.

Art. 2o Findo o prazo estabelecido no caput do art. 1o, os
cargos em comissão mencionados no Anexo a este Decreto serão
restituídos à Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, sendo considerados exonerados os titulares ne-
les investidos.

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

Brasília, 27 de dezembro de 2004; 183º da Independência e
116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado

<!ID467480-0> DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004

Cria a Comissão Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável das Comunidades Tra-
dicionais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento
Sustentável das Comunidades Tradicionais, com as seguintes finalidades:

I - estabelecer a Política Nacional de Desenvolvimento Sus-
tentável das Comunidades Tradicionais;

II - apoiar, propor, avaliar e harmonizar os princípios e di-
retrizes da política pública relacionada ao desenvolvimento susten-
tável das comunidades tradicionais no âmbito do Governo Federal;

III - propor as ações de políticas públicas para a imple-
mentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das
Comunidades Tradicionais, considerando as dimensões sociais e eco-
nômicas e assegurando o uso sustentável dos recursos naturais;

IV - propor medidas de articulação e harmonização das po-
líticas públicas setoriais, estaduais e municipais, bem como atividades
de implementação dos objetivos da Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, estimulando a
descentralização da execução das ações;

V - articular e propor ações para a implementação dessas
políticas, de forma a atender a situações que exijam providências
especiais ou de caráter emergencial;

VI - acompanhar a implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais no âm-
bito do Governo Federal;

VII - sugerir critérios para a regulamentação das atividades
de agroextrativismo; e

VIII - propor, apoiar e acompanhar a execução, pelo Go-
verno Federal, de estratégias voltadas ao desenvolvimento do agroex-
trativismo.

Art. 2o A Comissão será integrada por um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:

I - Ministério da Justiça;

II - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

IV - Ministério do Meio Ambiente;

V - Ministério do Desenvolvimento Agrário;

VI - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

VII - Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República; e

VIII - Fundação Cultural Palmares.

§ 1o A Comissão será presidida pelo Ministro de Estado do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cabendo as atribuições
de secretaria-executiva à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
do Ministério do Meio Ambiente.

§ 2o A Comissão poderá, ainda, ser integrada por repre-
sentantes das comunidades tradicionais, agências de fomento, en-
tidades civis e comunidade científica, designados em portaria dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e
do Meio Ambiente.

§ 3o Os membros, titulares e suplentes, dos órgãos e entidade
de que tratam os incisos I a VIII serão indicados pelos seus dirigentes
máximos e designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.

§ 4o Os representantes não-governamentais terão mandato de
dois anos, a contar da data de sua designação, renovável por igual
período.

§ 5o Caberá ao Ministério do Meio Ambiente prestar apoio
técnico e administrativo à Comissão.

§ 6o A Comissão reunir-se-á mediante convocação de seu
Presidente.

§ 7o Poderão ser convidados a participar das reuniões da
Comissão, sem direito a voto, e a colaborar para a realização de suas
atribuições, entidades nacionais e estrangeiras e pessoas físicas ou
jurídicas, ligadas ao agroextrativismo.
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