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AFASTAMENTO DO PAÍS
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autoriza a afastaram-se do País os servidores:
Despachos do dia 20 de fevereiro de 2001, publicados no Diário Oficial da União de 22
de fevereiro de 2001, seção 2, p. 6:
EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES, para participar da reunião da Força-Tarefa de
Liquidação e Custódia e da Mesa-Redonda do Conselho de Reguladores de Valores
Mobiliários das Américas – COSRA, em Nassau, Bahamas, no período de 25 de fevereiro a 3
de março de 2001, com ônus, na forma do disposto no art. 1º, inciso IV, do citado Decreto.
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE, para participar da Mesa-Redonda do Conselho de
Reguladores de Valores Mobiliários das Américas – COSRA, em Nassau, Bahamas, no
período de 27de fevereiro a 3 de março de 2001, com ônus, na forma do disposto no art. 1°,
inciso IV, do citado Decreto.

COMISSÃO GESTORA RVCVM
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE, Diretor, DAS 101.5, designado como Presidente da
Comissão Gestora da Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobiliários - RVCVM,
constituída pela Portaria/CVM/PTE/Nº 132, de 27 de agosto de 1996, em substituição ao ex servidor Joubert Rovai, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 022, de 19 de fevereiro de 2001.
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CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
NOME

PERÍODO

Fernando Soares Vieira

17.01.2001

Geovani dos Anjos Fernandes

11.01.2001 a 12.01.2001
15.01.2001

Jorge Alexandre Moreira

24.01.2001 a 26.01.2001
29.01.2001 a 31.01.2001

Raul Fernando Salgado Zenha

22.01.2001 a 26.01.2001
29.01.2001 a 31.01.2001

CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (QUINTOS)
ATUALIZAÇÃO
(Art. 3º da Lei n° 8.911/94 combinado com o § 2º do art. 15 da Lei nº 9.527/97 e arts. 3° e 5°
da Lei 9624/98)
NOME

QUINTOS

REF/PAD

DATA

Ana Maria da França Martins Brito

1°
DAS 101.4
06.02.1996
2°
DAS 101.4
05.02.1997
Este ato anula o de nº 06 de concessão de décimos e o de n° 47 de concessão de quintos.
NOME

QUINTOS

Heraldo Bizarro Patti
4°
Este ato anula o de nº 68 de concessão de décimos.
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REF/PAD

DATA

DAS 101.4

12.04.1996
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CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (QUINTOS)
ATUALIZAÇÃO
(Art. 3º da Lei n° 8.911/94 combinado com o § 2º do art. 15 da Lei nº 9.527/97 e arts. 3° e 5°
da Lei 9624/98)
NOME

QUINTOS

REF/PAD

DATA

4°
5°

DAS 101.5
DAS 101.5

02.11.1996
02.11.1997

QUINTOS

REF/PAD

DATA

1°
2°

DAS 101.4
DAS 101.4

14.03.1996
14.03.1997

QUINTOS

REF/PAD

DATA

1°
2°

DAS 101.4
DAS 101.4

16.08.1996
16.08.1997

QUINTOS

REF/PAD

DATA

1°

DAS 101.4

11.02.1996

QUINTOS

REF/PAD

DATA

1°
2°
3°

DAS 101.4
DAS 101.4
DAS 101.4

30.01.1996
29.01.1997
29.01.1998

Maria Isabel do Prado Bocater
Este ato anula o de nº 228 de concessão de quintos.
NOME
Milton Ferreira D’Araújo
Este ato anula o de nº 23 de concessão de décimos.
NOME
Sueli da Silva
Este ato anula o de nº 248 de concessão de quintos.
NOME
Wladimir Castelo Branco Castro
Este ato anula o de nº 17 de concessão de décimos.
NOME
Carlos Eduardo Pecego Sussekind

Este ato anula o de nº 13 de concessão de décimos.
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CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (QUINTOS)
ATUALIZAÇÃO
(Art. 3º da Lei n° 8.911/94 combinado com o § 2º do art. 15 da Lei nº 9.527/97 e arts. 3° e 5°
da Lei 9624/98)
NOME

QUINTOS

REF/PAD

DATA

3°
4°

DAS 101.4
DAS 101.4

13.09.1996
13.09.1997

NOME

QUINTOS

REF/PAD

DATA

Eli Loria

1°

DAS 101.4

24.06.1997

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes

Este ato anula o de nº 48 de concessão de décimos.

EXONERAÇÃO
BRUNO CABÚS MÜLLER, exonerado, a pedido, a partir de 14 de fevereiro de 2001, do
cargo efetivo de Analista, área de Mercado de Capitais, para o qual foi nomeado pela
Portaria/CVM/PTE/Nº 131, de 28 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da
União de 1° de dezembro de 1997, seção 2, p. 9112, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 023, de
19 de fevereiro de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro de 2001.
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FÉRIAS
NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Cláudio José de Queiroz Furiati

GEA-2

28.02.2001 a 09.03.2001

Ilene Patricia de Noronha
Jovita Barbosa Lima e Sá
Maria de Fátima Moura de Castro
Marilena Lacerda Tenório
Mário Jorge Ferreira Madureira
Ricardo Augusto Barreira L. de Farias
Ronaldo Candido da Silva
Ronaldo Mendes Araújo
Sandra Regina da Cunha Baptista
Sueli da Silva
Tania Barbosa da Silva Chaves
Valdir de Jesus Lameira

GJU-1
GAG
SFI
GAD
GNC
SSI
GNA
SFI
GAG
PJU
GMA-1
GER-2

01.03.2001 a 20.03.2001
01.03.2001 a 20.03.2001
01.03.2001 a 30.03.2001
01.03.2001 a 15.03.2001
01.03.2001 a 10.03.2001
01.03.2001 a 10.03.2001
01.03.2001 a 30.03.2001
01.03.2001 a 15.03.2001
01.03.2001 a 10.03.2001
01.03.2001 a 30.03.2001
01.03.2001 a 30.03.2001
01.03.2001 a 20.03.2001

Adenelson Eugenio Ferreira
Antonio Sampaio da Silva
Cláudio Henrique Reis de Queiroz
Denise Alves Campos
Francisco Aieta Affonso
Jayme de Araújo Motta Neto
Jorge Alexandre Moreira
Luiz Pereira Magalhães
Marcos Fernando Sotto Mayor de Oliveira
Marcos Galileu Lorena Dutra
Marcos Massaiti Kitamura
Maria Carmen Lobo Estellita
Maria Enilda Reis Macedo
Noélia Moura Travassos
Sérgio Guilherme Alvim Ascoli
Sidney Pimentel Marinho
Stella Maris Guedes Oliveira Pombo

SSI
GAG
GIC
SFI
GST
GEA-2
GFE-2
EXE
GJU-3
GMA-2
GRS
GAH
SRI
GAG
PJU
EXE
AUD

05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 24.03.2001
05.03.2001 a 24.03.2001
05.03.2001 a 19.03.2001
05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 19.03.2001
05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 03.04.2001
05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 24.03.2001
05.03.2001 a 03.04.2001
05.03.2001 a 14.03.2001
05.03.2001 a 24.03.2001
05.03.2001 a 03.04.2001
05.03.2001 a 24.03.2001
05.03.2001 a 14.03.2001

GAG

08.03.2001 a 06.04.2001

Marcelo Ronchini Brito
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FÉRIAS
NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Andréa Coelho Baptista
José Carmônio de Azevedo Santos
Lucia Maria dos Santos
Octávio Darci Grassia Sereno

GAH
GAG
SEP
SDM

12.03.2001 a 21.03.2001
12.03.2001 a 21.03.2001
12.03.2001 a 31.03.2001
12.03.2001 a 21.03.2001

Itamar Parra Fernandes

GFI-4

14.03.2001 a 23.03.2001

SSI

15.03.2001 a 24.03.2001

Adenelson Eugenio Ferreira

REMOÇÃO
ROSA MARIA FERNANDES DE LIMA RIBEIRO, Analista, removida de GEA-1 para
GEA-3, a partir de 19 de fevereiro de 2001, conforme MEMO/SEP/Nº 18, de 19 de fevereiro
de 2001.

SUBSTITUIÇÃO
ALEXANDRE DINIZ DE OLIVEIRA FREITAS, Analista, designado para responder pela
Gerência de Compras e de Serviços Gerais (GAG), nos períodos de 5 a 9 e 18 a 24 de
fevereiro de 2001, por motivo de férias do titular, Jorge Barcelos Maia, conforme
Portaria/CVM/SGE/N° 010, de 9 de fevereiro de 2001.
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS, Subprocurador Chefe da Subprocuradoria
Jurídica 2 (GJU-2), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela
Procuradoria Jurídica (PJU), no período de 1º a 15 de março de 2001, por motivo de férias da
titular, Sueli da Silva, conforme Portaria/CVM/SGE/N° 14, de 14 de fevereiro de 2001.
CLAUDIA DE OLIVEIRA HASLER, Inspetora, designada para responder pela Gerência de
Condução de Inquéritos 2 (GFI-2), no período de 14 a 23 de fevereiro de 2001, por motivo de
férias do titular, Raymundo Aleixo Filho, conforme Portaria/CVM/SGE/N° 13, de 14 de
fevereiro de 2001.
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SUBSTITUIÇÃO
EDUARDO ABI-NADER SIMÃO, Chefe de Seção, FG-1, designado para responder pela
Gerência de Compras e de Serviços Gerais (GAG), no período de 10 a 17 de fevereiro de
2001, por motivo de férias do titular, Jorge Barcelos Maia, conforme Portaria/CVM/SGE/N°
12, de 14 de fevereiro de 2001.
FÁBIO MENKES, Gerente de Desenvolvimento de Regularização (GDR), DAS 101.3,
designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Desenvolvimento de
Mercado (SDM), no período de 25 de fevereiro a 3 de março de 2001, por motivo de viagem a
serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme
Portaria/CVM/SGE/N° 23, de 2 de março de 2001.
HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER, Gerente de Relações Internacionais (GRI),
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações
Internacionais (SRI), no período de 25 de fevereiro a 3 de março de 2001, por motivo de
viagem a serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme
Portaria/CVM/SGE/Nº 22, de 2 março de 2001.
HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER, Gerente de Relações Internacionais (GRI), DAS
101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações
Internacionais (SRI), no período de 18 a 22 de fevereiro de 2001, por motivo de viagem a
serviço ao exterior do titular, Eduardo Manhães Ribeiro Gomes, conforme
Portaria/CVM/SGE/N° 018, 20 de fevereiro de 2001.
LUÍS MARIANO DE CARVALHO, Gerente de Condução de Inquérito 1 (GFI-1), DAS
101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Fiscalização
Externa (SFI), no período de 28 de fevereiro a 9 de março de 2001, por motivo de férias do
titular, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 15, de 14 de
fevereiro de 2001.
MARCIO GUEDES LEITE, Encarregado, FG-2, designado para responder pela Gerência
Administrativa (GRS), nos períodos de 5 a 24 de março de 2001, por motivo de férias do
titular, Marcos Massaiti Kitamura, conforme Portaria/CVM/SGE/N° 24, de 2 de março de
2001.
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SUBSTITUIÇÃO
REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Gerente de Registros 1 (GER-1), DAS
101.3,designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Registros (SRE),
no período de 12 a 21 fevereiro de 2001,por motivo de férias do titular, Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, conforme Portaria/CVM/SGE/N° 17 de 14 de fevereiro de 2001.
RENATO PAULINO DE CARVALHO FILHO, Subprocurador Chefe da Subprocuradoria
Jurídica 3 (GJU-3), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela
Procuradoria Jurídica (PJU), no período de 16 a 30 de março 2001, por motivo de férias da
titular, Sueli da Silva, conforme Portaria/CVM/SGE/N° 16, de 14 de fevereiro de 2001.

RICARDO COELHO PEDRO
Gerente de Recursos Humanos
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INFORMATIVO
A Superintendente Geral da Comissão de Valores
Portaria/CVM/SGE/N° 025, de 6 de março de 2001, resolveu:

Mobiliários,

através

da

Art. 1º - Estabelecer as seguintes diretrizes gerais do Programa de Educação
Regular para o ano de 2001, cujo objetivo é o de ampliar conhecimentos técnicos nas áreas
específicas da CVM e desenvolver novas posturas de gestão na Administração Pública:
I - priorizar a participação de servidores em curso de doutorado, mestrado ou
especialização em condições tais que:
a) não implique dispensa integral do horário de trabalho;
b) não comprometa o desenvolvimento das atividades do componente
organizacional;
c) não gere custos para a CVM.
II - incentivar a participação de servidores em cursos de Pós-Graduação, lato
sensu, em Mercado de Capitais, Contabilidade, Direito, Gestão Pública, Gestão pela
Qualidade, ou demais cursos em que o conteúdo permita o estabelecimento de vínculo com os
projetos, missão ou objetivos permanentes da CVM.
III - incentivar, prioritariamente, a participação no Programa de Educação
Regular de Analistas, Inspetores e Procuradores Federais que não exerçam funções gerenciais.
Art. 2º - Ao servidor ocupante de cargo em comissão de Direção e
Assessoramento Superior - DAS, não será concedida redução de carga horária para participar
do Programa de Educação Regular.
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INFORMATIVO
Art. 3º - As inscrições para o Programa de Educação Regular estarão abertas no
período de 1º de dezembro a 15 de fevereiro do ano seguinte, sendo pré-requisitos para
inscrição e participação no programa:
I - ter estado em efetivo exercício na CVM nos últimos 3 (três) anos;
II - não ter participado do Programa de Educação Regular nos últimos 5 (cinco)
anos.
Art. 4º - O total da participação de servidores em cursos de Pós-Graduação,
com ônus financeiro para a CVM, não poderá exceder a 15% (quinze por cento) do montante
do Orçamento autorizado para o exercício, destinado à Capacitação dos Servidores desta
autarquia.
Art. 5º - O total de horas mensais concedidas com redução de carga horária
para participação de servidores em cursos de Pós-Graduação não poderá exceder a 3,5% (três
vírgula cinco por cento) do montante de horas mensais trabalhadas por Inspetores, Analistas e
Procuradores Federais, em exercício, no corrente ano.
Parágrafo único. Para fins da aplicação do limite disposto neste artigo, aplicarse-ão as seguintes fórmulas:
a) para cálculo do limite de carga horária mensal:

LRCH = ( TT - TAF ) x 176 h/m x 0,035

onde,
LRCH
TT
TAF
176 h/m

= Limite de redução de carga horária mensal;
= Total de servidores de nível superior;
= Total de servidores de nível superior afastados ou
licenciados em 31 de dezembro do ano anterior;
= Total de horas mensais trabalhadas por servidor
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INFORMATIVO

b) para conversão da carga horária semanal reduzida em mensal:

TRM = CHR x 4

onde,
TRM
CHR

= Redução mensal da carga horária;
= Redução de carga horária semanal concedida ao servidor.

Art. 6º - O servidor que desejar participar do Programa de Educação Regular
deverá seguir os seguintes procedimentos para sua inscrição:
I - apresentar carta, com aprovação da chefia imediata e superintendência da
área em que está lotado, informando: nome do curso, custo (se for o caso), carga horária,
horário, período, conteúdo programático, corpo docente, redução de carga horária (se for o
caso), justificativa de participação no curso e projeto de aplicação na CVM;
II - assinar termo de compromisso nos termos da norma que rege o assunto;
III - preencher a ficha de inscrição do Programa de Educação Regular;
IV - apresentar documento fornecido pela instituição de ensino, confirmando
sua inscrição ou sua habilitação em processo seletivo;
V - apresentar prospecto do curso contendo as seguintes informações: nome da
instituição de ensino responsável, objetivo, público-alvo, programa/disciplinas oferecidas,
corpo docente, carga horária e período de realização.
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INFORMATIVO
Art. 7º - Além dos requisitos de seleção estabelecidos na Norma do Programa
de Educação Regular, os postulantes às vagas serão avaliados por um Comitê de PósGraduação formado pelo Superintendente Geral, Superintendente Administrativo-Financeiro e
Gerente de Recursos Humanos de acordo com os itens a seguir:
I - sobre o servidor:
a) apresentar parecer favorável da chefia imediata e do superior deste quanto ao
afastamento do serviço e/ou redução de carga horária;
b) possuir média, nas quatro últimas avaliações de desempenho, não inferior a 85
(oitenta e cinco);
c) possuir formação, qualificação profissional, experiência e potencial
compatíveis com a capacitação a ser proporcionada pelo curso do qual deseja
participar;
d) não ter registro de penalidades nos assentamentos funcionais nos últimos
cinco anos.
II - sobre o curso solicitado:
a) representar um instrumento de aperfeiçoamento profissional em face das
atribuições do cargo ocupado pelo servidor;
b) atender às necessidades da CVM e estar alinhado aos objetivos e metas desta
autarquia;
c) apresentar conteúdo que possibilite a aplicabilidade e potencial de
multiplicação na CVM, da capacitação a ser proporcionada ao servidor;
d) ser promovido por entidade de ensino com competência reconhecida, em nível
nacional, pelo corpo técnico da CVM.
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INFORMATIVO
Art. 8º - Além dos requisitos de seleção que tratam os itens I e II do artigo
anterior, os postulantes às vagas do Programa de Educação Regular serão classificados por
ordem decrescente, de acordo com os seguintes critérios:
I - servidor que se inscrever em curso que não necessite de redução de carga
horária;
II - servidor que obtiver maior média nas quatro últimas avaliações de
desempenho.
Parágrafo único. A avaliação dos postulantes aos cursos de Pós-Graduação
ocorrerá distintamente para aqueles que concorrerão às categorias de cursos com ônus e sem
ônus.
Art. 9º - A indicação de servidor para participar do Programa de Educação
Regular, com ou sem ônus, é de responsabilidade do titular do componente organizacional e a
ele cabe a decisão de indicar o servidor que melhor aplicará os conhecimentos adquiridos na
CVM, considerando a relação custo/benefício da participação, especialmente no que se refere
ao tempo de serviço do servidor na Autarquia e o tempo que falta para sua aposentadoria.
§1º É de competência do Superintendente Geral a indicação e aprovação, nos
termos da Norma do Programa de Educação Regular e desta Portaria, das solicitações dos
Superintendentes, dos Chefes de Assessoria, do Auditor Geral, do Procurador Chefe e do
Chefe de Gabinete da Presidência.
§2º Não haverá substituição do servidor selecionado no Programa de Educação
Regular.
Art. 10º - O servidor deverá apresentar à GAH sua dissertação ou tese, quando
houver, assim como demais trabalhos acadêmicos, bem como realizar tarefas quanto à
aplicação e multiplicação interna dos conhecimentos adquiridos.
§1º Cópias de todos os trabalhos ficarão disponíveis na Biblioteca e sinopses
ou textos integrais, a critério da CVM, poderão ser divulgados por meio eletrônico para o
público interno ou externo.
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§2º O disposto no parágrafo anterior não implicará qualquer remuneração ao
autor do trabalho, o qual, por outro lado, continuará sendo detentor dos direitos autorais para
outros fins.
§3º Os servidores envolvidos no Programa de Educação Regular estão
autorizados a utilizar, na produção de trabalhos acadêmicos, dados ou informações gerados ou
armazenados pela CVM, desde que devidamente autorizados.
Art. 11º - Caberá à Gerência de Recursos Humanos examinar as précandidaturas, analisar os pedidos de cursos de acordo com os critérios definidos, divulgar a
relação dos postulantes e os respectivos pontos obtidos, bem como instituir procedimentos
necessários à aplicação do artigo anterior.
Parágrafo único. Cabe à Gerência de Recursos Humanos acompanhar,
trimestralmente, a freqüência e o desempenho acadêmico do servidor, informando os
resultados à chefia imediata.
Art. 12º - O servidor participante do Programa de Educação Regular
compromete-se a atuar, após o término do curso, como instrutor ou palestrante em ações de
treinamento voltadas para o público interno.

Art. 13º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Pessoal.
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DECRETO Nº 3.762, DE 5 DE MARÇO DE 2001.
Regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade
do Ciclo de Gestão, a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Auditoria de Valores Mobiliários, a
Gratificação de Desempenho de Atividade de Auditoria de
Seguros Privados, a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia e a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.13635, de 23 de fevereiro de 2001,
DECRETA:
Art. 1o As gratificações de que tratam os arts. 8o, 13, 19 e 30 da Medida Provisória no
2.136-35, de 23 de fevereiro de 2001, são devidas aos ocupantes dos seguintes cargos
e carreiras que se encontrem nas situações descritas nos termos deste artigo:
I - Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão – GCG:
a) Carreira de Finanças e Controle, quando em exercício no Ministério da Fazenda ou
nos órgãos e nas unidades integrantes dos Sistemas de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal, de Controle Interno do Poder Executivo Federal e
do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal;
b) Carreira de Planejamento e Orçamento e cargo de Técnico de Planejamento P-1501
do Grupo P-1500, quando em exercício no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, nos órgãos e nas unidades do Sistema de Planejamento e de Orçamento e dos
Sistemas de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle
Interno do Poder Executivo Federal;
c) Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, quando em
exercício em órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal nos quais haja previsão
de lotação, em decorrência da distribuição do quantitativo global dos cargos da
carreira por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, definida em ato do
Presidente da República, no desempenho de atividades inerentes às atribuições da
carreira;
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d) Cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA, quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos
Sistemas de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira Federal, de
Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
e) Cargos de nível superior do IPEA, não referidos no inciso anterior, quando em
exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos Sistemas de Planejamento e
Orçamento e de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de atividades de
elaboração de planos e orçamentos públicos;
f) Cargos de nível intermediário do IPEA, quando em exercício no IPEA ou no
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no desempenho de atividades de
apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em quantitativo fixado no
ato a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei no 9.625, de 7 de abril de 1998; e
g) Carreira de Analista de Comércio Exterior, quando em exercício no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão ou no Ministério das Relações Exteriores, no desempenho de atividades de
gestão governamental relativas à formulação, implementação, controle e avaliação de
políticas de comércio exterior;
II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Auditoria de Valores Mobiliários –
GDCVM: cargos de Inspetor e de Analista da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, quando em exercício na respectiva entidade de lotação;
III - Gratificação de Desempenho de Atividade de Auditoria de Seguros Privados –
GDSUSEP: cargo de Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP, quando em exercício na respectiva entidade de lotação;
IV - Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT:
Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico, Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e
Tecnologia e empregados de nível superior mencionados no art. 27 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, quando em exercício de atividades inerentes às respectivas
carreiras, nos órgãos e nas entidades a que se refere o § 1o do art. 1o dessa mesma Lei
e nas Organizações Sociais, conforme disposto na Lei nº 9.637, de 15 de maio de
1998; e
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V - Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária –
GDAFA: Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, quando em exercício no Ministério
da Agricultura e do Abastecimento.
§ 1o Além das situações descritas nos incisos I a V deste artigo, deverá ser observado
o disposto nos arts. 10, 22, 23, 32 e 33 da Medida Provisória no 2.136-35, de 2001.
§ 2o As referidas Gratificações têm por finalidade incentivar o aprimoramento das
ações dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal nas respectivas
áreas de atividade e serão concedidas de acordo com o resultado das avaliações de
desempenho individual e institucional.
§ 3o A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho coletivo no
alcance das metas em cada órgão ou entidade.
§ 4o A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no
exercício das atribuições do cargo, com foco na contribuição individual para o alcance
das metas do órgão ou da entidade.
Art. 2o As metas de desempenho institucional serão fixadas em ato do Ministro de
Estado ao qual estejam vinculados os órgãos e as entidades que tenham em seu
Quadro de Pessoal integrantes das carreiras e dos cargos que fazem jus às gratificações
referidas neste Decreto, elaboradas em consonância com as metas previstas no Plano
Plurianual.
§ 1º No caso específico da GDACT, deverá ser observado o que dispõe o § 2º do art.
20 da Medida Provisória nº 2.136-35, de 2001, quanto à fixação das metas
institucionais.
§ 2o As metas de desempenho institucional poderão ser revistas na superveniência de
fatores que tenham influência significativa e direta na sua consecução.
§ 3o Para fins de pagamento das gratificações de que trata este Decreto, serão
definidos, nos atos a que se referem o caput e o § 1º deste artigo, o percentual mínimo
de atingimento das metas, em que a parcela das referidas gratificações correspondente
à avaliação institucional será igual a zero, e o percentual a partir do qual ela será igual
a cem por cento, sendo os percentuais de gratificação distribuídos proporcionalmente
nesse intervalo.
Art. 3o A parcela da gratificação relativa à avaliação de desempenho institucional
observará os limites previstos na Medida Provisória no 2.136-35, de 2001, e será
atribuída em função do alcance das metas de desempenho institucional.
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Art. 4o Nas avaliações de desempenho institucional e individual, os critérios e
procedimentos específicos e os fatores de avaliação deverão ser objeto de
regulamentação própria, expedida pelos Ministros de Estado dos órgãos originários
dos cargos e carreiras referidos no art. 1º, de acordo com os parâmetros estabelecidos
neste Decreto.
Art. 5o As avaliações de desempenho individual deverão observar o seguinte:
I - a média das avaliações de desempenho individual do conjunto de servidores de
cada órgão, entidade ou unidade administrativa não poderá ser superior ao resultado da
respectiva avaliação institucional; e
II - as avaliações de desempenho individuais deverão ser feitas numa escala de zero a
cem pontos, devendo obedecer ao seguinte:
a) o desvio-padrão deverá ser maior ou igual a cinco e a média aritmética das
avaliações individuais deverá ser menor ou igual a noventa e cinco pontos,
considerado o conjunto de avaliações em cada unidade de avaliação; e
b) na hipótese de haver unidade de avaliação com apenas um integrante, sua avaliação
de desempenho individual não poderá exceder a noventa e cinco pontos.
Art. 6o Para efeito do que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II do artigo anterior, as
unidades de avaliação serão definidas pelo dirigente máximo dos órgãos ou das
entidades de lotação dos servidores, podendo corresponder:
I - ao próprio órgão ou entidade de exercício do servidor;
II - a um subconjunto dos órgãos e das entidades associados às atividades objeto das
gratificações de desempenho, no seu ato de criação;
III - a um subconjunto de unidades administrativas e entidades vinculadas do órgão de
exercício do servidor; e
IV - a um subconjunto de unidades administrativas da entidade de exercício do
servidor.
Parágrafo único. O dirigente referido no caput definirá, para cada unidade de
avaliação, o responsável pelo cumprimento dos critérios estabelecidos no art. 5o deste
Decreto.
Art. 7o Serão instituídos comitês de avaliação de desempenho, no âmbito dos
respectivos órgãos ou entidades, com a finalidade de julgar os recursos interpostos
quanto ao resultado da avaliação.
§ 1o A composição e a forma de funcionamento dos comitês serão definidos em ato
dos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades.
§ 2o A pontuação final atribuída à avaliação de desempenho, resultante do julgamento
do comitê, deverá atender aos critérios estabelecidos no art. 5º deste Decreto.
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§ 3o Cabe, ainda, ao comitê de avaliação de desempenho propor, nos critérios e
procedimentos estabelecidos para a avaliação de desempenho individual, as alterações
consideradas necessárias para sua melhor aplicação, observado o disposto neste
Decreto.
Art. 8o As avaliações de desempenho individual e institucional serão realizadas
semestralmente e processadas no mês subseqüente ao da realização.
§ 1o A periodicidade das avaliações poderá ser reduzida em função das peculiaridades
de cada órgão ou entidade, por meio de ato de seu dirigente máximo.
§ 2o A avaliação individual terá efeitos financeiros apenas se o servidor tiver
permanecido em exercício por, no mínimo, dois terços de um período completo de
avaliação.
Art. 9o O resultado das avaliações terá efeito financeiro mensal, por período igual ao
da avaliação, iniciando-se no mês subseqüente ao de processamento.
Parágrafo único. O efeito financeiro da primeira avaliação poderá ser maior que o
período de avaliação, observado o disposto no § 1º do art. 58 da Medida Provisória nº
2.136-35, de 2001.
Art. 10. Em caso de afastamento considerado como de efetivo exercício, sem prejuízo
da remuneração e com direito à percepção da respectiva gratificação, o servidor
continuará percebendo o valor a que faz jus no período em curso, até que seja
processada sua primeira avaliação após o retorno.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão.
Art. 11. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que
venha a surtir efeitos financeiros, conforme estabelecido no § 2o do art. 8o deste
Decreto, o servidor recém nomeado receberá a respectiva gratificação no valor
correspondente a cinqüenta por cento sobre o valor máximo da parcela individual,
aplicando-se a avaliação institucional do período.
Art. 12. Os atos necessários à implementação deste Decreto deverão ser editados até
30 de junho de 2001.
Art. 13. A partir do mês de início da implementação das avaliações no órgão ou na
entidade e até o mês subseqüente à sua conclusão, as gratificações a que se refere o
art. 1º deste Decreto serão pagas de acordo com os percentuais definidos no art. 58 da
Medida Provisória nº 2.136-35, de 2001, incidentes sobre o vencimento básico de cada
servidor, devendo a diferença ser compensada no primeiro mês de efeito financeiro
desta primeira avaliação.
Parágrafo único. Para fins da compensação referida no caput, será utilizado, como
base de cálculo, o resultado do primeiro período de implementação das avaliações.
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Art. 14. O servidor que, no primeiro período de implementação das avaliações no
órgão ou na entidade, não tiver cumprido o interstício previsto no § 2o do art. 8o deste
Decreto, em virtude de afastamento sem prejuízo da remuneração e com direito à
percepção da gratificação, fará jus, no período de efeitos financeiros dessa primeira
avaliação, à respectiva gratificação no percentual definido no artigo anterior.
Art. 15. As gratificações a que se refere este Decreto serão concedidas aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais, salvo disposições diversas em lei
específica.
Art. 16. Até que seja editado o ato a que se refere a alínea "c" do inciso I do art. 1o
deste Decreto, considerar-se-ão, para fins de direito à percepção da GCG, o exercício
em órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal e o quantitativo estabelecido pelo
Órgão Supervisor da Carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
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