
Ofício/CONDSEF N.º 334/2011 

Brasília, 27 de outubro de 2011 

Ilm,º Senhor 

DUVANIER PAIVA FERREIRA 

MD. Secretário de Recursos Humanos Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão 

Nesta 

 

 

 Senhor Secretário, 

 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – 

CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos Trabalhadores 

que mantêm vínculo funcional com a Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional da esfera federal, bem como, de suas vinculadas, incluindo Empresas 

Públicas, com base territorial nacional e sede localizada no SCS – Edifício Wady 

Cecílio II – 6º andar – Brasília/DF, por seu Diretor Sr. Josemilton Maurício da 

Costa, servidor público federal, domiciliado nesta Capital e encontrável na sede da 

referida Entidade Sindical, vem à presença de Vossa Senhoria, em defesa dos 

direitos, interesses e garantias da Categoria representada, com fulcro no disposto 

em ditames Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), Legais e 

Estatutários, expor e requerer o que se segue: 

Estamos encaminhando a V.S.ª a pauta de Reivindicações dos (as) 

Trabalhadores (as) do INCRA: 

 

 Tabela Remuneratória; 

 Instituição da RT e GQ. 

 Racionalização de Cargos. 

 Amplitude entre os Padrões Remuneratórios. 

 

Certo do seu atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Josemilton Maurício da Costa 

Secretário Geral/CONDSEF 

http://www.planejamento.gov.br/link_secretaria.asp?cod=5011&cat=231&sec=24&sub=


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROPOSTA DE MELHORIA DOS NÍVEIS 

REMUNERATIVOS DOS SERVIDORES DO INCRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é a autarquia federal responsável 

pela aplicação na Política de Reforma Agrária e da realização do ordenamento fundiário nacional 

no Brasil, desde 1970, quando surgiu o órgão. 

 

Nestes 41 anos o Incra foi um dos órgãos que mais se caracterizaram como fomentadores do 

desenvolvimento no interior do Brasil. Foi por ação do Incra que centenas de povoações se 

tornaram municípios prósperos, territórios passaram a estados e pobres alcançaram o status de 

cidadão. 

 

Estes cidadãos hoje somam cerca de 10 milhões de pessoas – entre assentados, acampados, 

quilombolas, ribeirinhos, moradores de resex, comunidades tradicionais, etc –, que são assistidas 

pelos servidores do Incra com os programas e ações da autarquia. O problema é que o quadro de 

servidores – atualmente de pouco menos de seis mil profissionais na ativa –, é flagrantemente 

insuficiente para a demanda de atividades da autarquia. Além do excesso de atribuições a que 

estes profissionais são submetidos para poderem minimamente atender o público do Incra, eles 

são penalizados com plano de carreira deficiente e remuneração incompatível com a importância 

das atividades por eles realizadas. 

 

EXCLUSIVIDADE DE ESTADO 

 

A relevante missão que tem o Incra de realizar os programas de reforma agrária e de 

ordenamento da estrutura fundiária do País, entre outras inúmeras atividades, qualifica-o como 

responsável pela inclusão dos trabalhadores rurais e das populações tradicionais ao sistema 

produtivo brasileiro, em bases sustentáveis, em termos sociais, culturais, econômicos e 

ambientais.  

 

Cumpre, portanto, a autarquia o papel de executar uma missão exclusiva de Estado, 

preponderantemente relacionada ao ordenamento e gestão de sua estrutura fundiária e à inclusão 

social por meio da reforma agrária, políticas públicas que dão tratamento ao regime de posse e 

uso da terra no País, estribado no princípio constitucional da função social da propriedade rural.  

  

A natureza exclusiva de Estado, conferida a essas atribuições, deve-se ao fato de as mesmas não 

terem correspondência no setor privado. A concepção e implementação dessas inúmeras 

atribuições se fazem por meio de planos, programas, projetos e ações, de natureza 

interdisciplinar a demandarem a participação de profissionais de diferentes áreas, de nível 

superior e técnico/intermediário.  

 

Nos quadros seguintes estão algumas das atividades que o Incra executa atualmente: 



 

PROGRAMAS AÇÕES 

    

REFORMA AGRÁRIA: 

 

1) ASSENTAMENTOS PARA TRABALHADORES 

RURAIS 

 Definição e seleção de imóveis rurais, com base nas 

informações cadastrais, cartorárias e outras correlatas, para fins 

de obtenção e destinação aos projetos de reforma agrária e/ou 

de assentamento; 

 Vistoria e Avaliação dos imóveis objetos de obtenção; 

 Estruturação dos atos de obtenção (desapropriação, compra e 

venda etc,) a serem encaminhados às instâncias de decisão; 

 Atos de criação dos projetos; 

 Seleção das famílias beneficiárias;    

 Definição dos projetos, com suas correspondentes fases de 

implantação, estruturação, desenvolvimento e consolidação,em 

observância às diferentes modalidades existentes, as quais 

levam em consideração a diversidade de grupos sociais a serem 

trabalhados, bem como, as especificidades de cada localidade e 

região onde se situa o imóvel/projeto; 

 Licenciamento Ambiental 

 Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária 

   

2) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Consolidação e Emancipação 

 Manejo de Recursos Naturais 

 Fomento a Agroindustrialização 

 Titulação 

 Infraestrutura Básica 

 Demarcação Topográfica 

 

   

ORDENAMENTO FUNDIÁRIO: 

 

1) CADASTRO RURAL: 

GERENCIAMENTO, 

MANUTENÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO; 

2) DISCRIMINAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

 Gerenciamento e Fiscalização 

 Regularização Fundiária 

 Sistema de Cadastro rural 

 Georreferenciamento 

 Implantação do Cadastro – CNIR 

 Identificação, medição, demarcação e arrecadação de terras 

devolutas ao patrimônio da União, visando sua destinação ao 

programa de reforma agrária, a regularização das ocupações 

legitimáveis e a promoção do cumprimento da função social da 

propriedade da terra;  

    



 

 

PROGRAMAS AÇÕES 

   

GESTÃO DA POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO Capacitação de Servidores 

   

APOIO ADMINISTRATIVO Administração da Unidade 

   

PAZ NO CAMPO 

Assistência Social 

Prevenção de Tensão Social no Campo 

Atendimento de Denuncias - Ouvidoria Agrária 

Medicação de Conflitos Agrários 

   

BRASIL QUILOMBOLA 

Identificação, reconhecimento e delimitação das 

áreas remanescentes de quilombo; 

Desintrusão de áreas indevidamente ocupadas, 

mediante a indenização das benfeitorias utilitárias 

edificadas de boa-fé; 

Declaração de áreas de domínio privado, 

ocupadas por remanescentes de quilombo, para 

fins de desapropriação por interesse social; 

Reconhecimento, Demarcação e Titulação 

Articulação com órgãos afins visando a 

implementação de políticas públicas voltadas para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural 

das áreas remanescentes de quilombo.   

EDUCAÇÃO DO CAMPO (PRONERA) 

Educação de Jovens e Adultos no Campo 

Concessão de Bolsas de Capacitação 

Formação de Profissionais de Nível Superior 

   

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

CAPACITAÇÃO Assistência Técnica e Capacitação  

 

 

AÇÕES x SERVIDORES 

 

O Incra, entre 1985 e 2011, teve o seu quadro de pessoal severamente reduzido de 9 mil para 5,7 

mil servidores - uma subtração de aproximadamente 37% na sua força de trabalho. Nesse mesmo 
período, sua atuação territorial foi acrescida em 32,7 vezes – saltando de 61 para mais de 2000 

Municípios.  



 

Concomitantemente, o quantitativo de Projetos de Assentamento aumentou em 123, 8 vezes – saindo 

de 67 para 8.300 unidades, cuja área total passou de 9,8 milhões para 80,0 milhões de hectares – 

representando um incremento de 8,1 vezes.  

 

Já o número de famílias assentadas passou de 117 mil para aproximadamente um milhão, ou quatro 

milhões de pessoas – encerrando, assim, um verdadeiro paradoxo entre um crescimento vertiginoso 

de serviços e uma redução drástica de meios para atendê-los de forma consequente.  Ressalte-se, que 

dos atuais 5,7 mil servidores, cerca de 30% já reúnem condições para se aposentar, significando um 

agravante a mais a essas inaceitáveis contradições.  

 

FORÇA DE TRABALHO 

 

A atual força de trabalho do Incra é de aproximadamente 5,7 mil  servidores, reconhecidamente 

insuficiente para o exercício de suas atribuições, em padrões aceitáveis de qualidade. Tal situação é 

substancialmente agravada pelo desequilíbrio entre a realidade fática e o que devia representar um 

quadro ideal de pessoal, admitido como necessário para Instituição.  

 

Nesse contexto, para além das insuficiências de profissionais - sentido genérico -, chama atenção o 

fato de que mais de 60% dessa força de trabalho ser constituída de servidores de nível 

técnico/intermediário, em grande parte com cursos de graduação e/ou mesmo pós-graduação em 

Administração, Economia, Direito, Comunicação, Agronomia, Contadoria, Engenharia, Análise de 

Sistemas, Arquitetura, Pedagogia, entre outros, com reflexos altamente positivos em relação à 

performance institucional, sem que isto se reverta em compensação em termos de expectativa 

funcional ou valorização profissional.  

 

Soma-se a esse quadro qualificado, por sinal sub-aproveitado, o acúmulo de conhecimentos em 

várias áreas de ação do Incra, administrativas, cadastrais etc., passando pelas de implantação, 

estruturação e desenvolvimento de projetos, mediação  de conflitos, além das funções de confiança 

exercidas em setores estratégicos da Instituição. Corrigir, portanto, essas distorções, na perspectiva 

da estruturação de um quadro de pessoal que faça jus a missão do Incra, sob seus aspectos numérico 

e qualitativo, é um desafio a ser superado na linha do restabelecimento pleno da Instituição, 

concomitante a recomposição de sua força de trabalho e a valorização de todos os seus servidores.      

 

PROPOSTA DE CORREÇÃO REMUNERATIVA 

 

Em novembro de 2009 a Cnasi e direção do Incra enviaram ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão proposta de equiparação remunerativa com os fiscais agropecuários do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para o nível superior, e de 

equivalência salarial com o  Banco Central do Brasil (Bacen), para os níveis intermediário e auxiliar. 

Essa mesma proposta foi ratificada em 2010 e 2011, durante dois eventos nacionais com presença de 

representantes de mais de 20 estados em cada oportunidade.  

 

Confira à frente cópia de ofício e tabela enviada em 2009: 



 

 



 

Essa é uma proposta que tem historicidade no Incra. No entanto, como as atividades que o Incra 

executa tem semelhança com as do MAPA – inclusive este Instituto já foi ligado 

hierarquicamente a esse Ministério –, os servidores decidiram, após consulta da CNASI, que a 

equiparação com o Ministério deveria ser em todos os níveis e não apenas no superior. Assim, a 

reivindicação dos servidores do Incra de se equipararem em termos remunerativos aos 

profissionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – sendo que, no 

nível superior do órgão a equiparação seria com a tabela do Fiscal Federal Agropecuário do 

MAPA, enquanto que para o nível intermediário da autarquia a equivalência seria com o cargo 

de Agente de Atividade Agropecuária do Ministério, já para o nível auxiliar a isonomia seria 

com o Auxiliar de Laboratório. Tabela com detalhamento desta reivindicação está no final deste 

documento. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

A carência de pessoal no Incra e a baixa remuneração a que os mesmos estão sujeitos, 

impossibilita que o Instituto possa atender seu público de 10 milhões de brasileiros de forma 

minimamente satisfatória. 

 

Com uma remuneração melhor os servidores poderiam se dedicar muito mais às suas atribuições 

no órgão e, assim, as atividades do Incra seriam realizadas com mais empenho e dedicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os demonstrativos da situação atual do INCRA em termos de suas atribuições e desempenho 

institucional, não obstante as restrições de meios à uma atuação de excelência, não escondem o 

tamanho e a importância da missão desta Autarquia, no que corrobora à necessidade da 

estruturação de um corpo técnico altamente qualificado, experiente e quantitativamente 

dimensionado para o cumprimento das atribuições que envolvem atividades e operações 

complexas e de caráter multidisciplinar. 

 

Considerando, por sua vez, que o seu papel ainda está aquém do que original e modernamente se 

requer de um organismo de Estado – que tem como missão a atividade de Ordenamento e 

Gerenciamento da Estrutura Fundiária do país e a implementação do Programa de Reforma 

Agrária –, esta exigência é ainda maior, tanto em termos de qualificação de recursos humanos, 

como de orçamento e recursos materiais.  

 

Resumidamente, o ORDENAMENTO E GESTÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA é a 

missão central definidora e contínua de caráter típico de Estado, conferido ao INCRA. Suas 

atribuições para um órgão fortalecido na plenitude da estatura de um programa que o Brasil 

requer, compreendem:  

 

1- Promover o ordenamento fundiário nacional, disciplinando a sua implementação através 

de normas e legislação federal específica, com base no planejamento estratégico situacional, 



deliberado em processo democrático na relação Estado e Sociedade Civil e utilizando o 

zoneamento econômico-ecológico e rural-urbano; 

2- Promover a destinação de terras públicas federais através da regularização fundiária dos 

seus ocupantes, em estreita observância ao principio da função social da propriedade da terra; 

3- Promover a destinação de terras públicas federais para a criação de áreas de preservação 

ambiental (parques nacionais, reservas ambientais entre outras); 

4- Promover a destinação de terras públicas federais para a expansão de terras indígenas; 

5- Gerenciar o Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, através de cadastros 

específicos (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, Cadastro de Proprietários, Posseiros 

e Arrendatários entre outros);  

6- Promover a certificação de imóveis rurais, através da recepção, análise e chancela das 

plantas e memoriais descritivos dos imóveis rurais públicos e particulares; 

7- Controlar a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; 

8- Promover a regularização fundiária de territórios quilombolas; 

9- Promover a fiscalização da ocupação, utilização, zoneamento agrário e sócio-econômico 

do meio rural, em todo o território nacional, através da manutenção do Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais; 

 

Não menos importante que o Ordenamento Fundiário é o PROGRAMA DE REFORMA 

AGRÁRIA, missão institucional orientada para o resgate histórico da justiça social - com a 

inclusão econômica e a dinamização do mundo rural, cuja efetivação se faz por meio de 

intervenções ordenadas do Estado, constantes de planos nacionais, previamente negociados e 

incorporados pela sociedade brasileira, para atuar em áreas definidas como prioritárias, com 

prazos definidos, no afã de democratizar o acesso a terra, corrigir as distorções fundiárias e 

promover o cumprimento da função social da propriedade.  

 

Essas ações, no seu conjunto, são de singular importância para o processo de ocupação e 

utilização racional do território rural brasileiro, alcançando, indistintamente, todos os grupos  

sociais - trabalhadores rurais sem terra, comunidades tradicionais em geral, pequenos, médios e 

grandes produtores, enfim, todos os povos do campo e da floresta,  que guardam vínculos com a 

terra e a vêem como um bem essencial à geração de riquezas e a reprodução de todas as formas 

de vida. Isto denota a dimensão e importância que têm o INCRA, para sociedade como um todo, 

enquanto uma estrutura de serviço a ser mantida e fortalecida. 

 

 

Brasília 27 de outubro de 2011 

 

Direção da CONDSEF 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

TABELA REIVINDICADA PELOS SERVIDORES DO INCRA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As medidas propostas buscam suprir demanda dos diversos órgãos  e entidades públicos por 

pessoal  especializado e proporcionar aos  servidores  remunerações justas,  observados  os  

parâmetros  aplicáveis  ao  conjunto  das  carreiras  da  Administração Pública  Federal.  

 

O objetivo  é  atrair  e  reter  profissionais  de  alto  nível  de  qualificação compatíveis  com  a  

natureza  e  o  grau  de  complexidade  das  atribuições  dos  cargos  e  das carreiras e cargos 

objeto da proposta, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 39 § 1° da 

Constituição Federal, além de instituir um serviço público profissionalizado responsável,  

eficiente  e  democrático  para  construir  e  desenvolver  uma  inteligência permanente no 

Estado. 

 

Quanto ao disposto no artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, pode-se considerar atendido, uma vez que mesmo com tais 

alterações, não  excederá  os  percentuais  da  receita  corrente  líquida previstos no caso da 

União. 

 

Finalmente,  convém  registrar  que  as  propostas  de  estruturação,  criação  e reestruturação de 

planos de carreiras e cargos foram elaboradas com estrita observância aos princípios 

constitucionais e à  legislação que rege as atividades da Administração Pública dentre os quais se 

destacam: ingresso em cargos públicos mediante aprovação em concurso público;  avaliação  de  

desempenho  individual  e  institucional;  mecanismo  de desenvolvimento na carreira orientado 

pelo mérito; remunerações não superiores ao limite estipulado  no  art.  37,  inciso  XI,  da  

Constituição  Federal;  fixação  dos  vencimentos  de acordo  com  a  natureza,  o  grau  de  

responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos componentes  das  Carreiras;  irredutibilidade  

da  remuneração;  e  não  vinculação  ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para 

efeito de remuneração. 

 

Seção (...) 

............... 
 

Art.. (...) O Anexo XII da Lei nº 11.090, de 2005, passa a vigorar na forma do anexo 

LIX a esta Lei, com efeitos a partir da data nele especificada. (Alteração proposta por conta da 

inclusão do Anexo LXXIII, ver Seção XXVI, Artigo 101, incluídos.) 

............... 

Seção (...) 

Do Plano de Carreira e Dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário - PCRDA 
 

Art. 101. A Lei nº 11.784, de 2006, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

dispositivos:  



“Art. 31-A. A partir de 1
o
 de janeiro de 2013, a estrutura dos cargos de provimento 

efetivo de nível auxiliar do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 

Agrário passa a ser a constante do Anexo LXVIII desta Lei, observada a correlação estabelecida 

na forma do Anexo LXIX desta Lei.” 

Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos referidos no caput são 

os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das datas nele 

especificadas.” (NR)  

“Art. 31-B. A partir de 1
o
 de janeiro de 2013, a estrutura dos cargos de provimento 

efetivo de nível intermediário do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 

Agrário passa a ser a constante do Anexo LXX desta Lei, observada a correlação estabelecida na 

forma do Anexo LXXI desta Lei.” 

Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos referidos no caput são 

os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das datas nele 

especificadas.” (NR) 

“Art. 31-C. A partir de 1
o
 de janeiro de 2013, a estrutura dos cargos de provimento 

efetivo de nível superior do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 

Agrário passa a ser a constante do Anexo LXX desta Lei, observada a correlação estabelecida na 

forma do Anexo LXXI desta Lei.” 

Parágrafo único. Os valores do vencimento básico dos cargos referidos no caput são 

os fixados no Anexo LXXII a esta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das datas nele 

especificadas.” (NR) 

“Art. 32-A O § 1
o
 do Art. 16 da Lei n

o
 11.090, de 7 de janeiro de 2005, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 16.  ...................................................................... 

§ 1
o
 A GDARA será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 

(trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e 

padrões, ao valor estabelecido no Anexo LXXIII desta Lei, produzindo efeitos financeiros a 

partir de 1
o
 de janeiro de 2013.” 

 

Art. 102.  Ficam revogados:  

I - o art. 12 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991;  

II - a Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 1997;  

III - o art. 21 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998;  

IV - o Anexo VIII à Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; e  

V - o § 1º do art. 158 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.  

 

Art. 103.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  

ANEXO LXVIII 

(Anexo XXVI da Lei n
o
 11.784, de 22 de setembro de 2008) 

ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DE NÍVEL AUXILIAR DO 
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11090.htm#art16§1.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11090.htm#anexoia.


CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

IV 

III 

II 

I 

ANEXO LXIX 

(Anexo XXVII da Lei n
o
 11.784, de 22 de setembro de 2008) 

TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL AUXILIAR DO PLANO DE  
CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

III ESPECIAL IV 

II ESPECIAL III 

I ESPECIAL II 

  ESPECIAL I 

 

ANEXO LXX 

ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR 
DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

IV 

III 

II 

I 

C 

III 

II 

I 

B III 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11090.htm#anexoia.


II 

I 

A 

III 

II 

I 

 

ANEXO LXXI 

TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR DO PLANO DE 
CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO 

ESPECIAL 

III ESPECIAL IV 

II ESPECIAL III 

I ESPECIAL II 

 ESPECIAL I 

C 

IV C III 

III C II 

II C 
I 

I C 

B 

IV B III 

III B II 

II B 
I 

I B 

A 

V A III 

IV A II 

III A 

I II A 

I A 

 

ANEXO LXXII 



TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DO PLANO DE CARREIRA  
DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

a)Vencimento Básico dos Cargos de Nível Superior 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 
PARTIR DE 1º/01/2013 

ESPECIAL 

IV 11.123,00 

III 10.844,60 

II 10.574,53 

I 10.312,55 

C 

III 9.923,85 

II 9.681,40 

I 9.445,50 

B 

III 9.096,40 

II 8.878,04 

I 8.665,50 

A 

III 8.350,54 

II 8.153,08 

I 7.961,51 
 
b) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Intermediário 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 
PARTIR DE 1º/01/2013 

ESPECIAL 

IV 4.878,13 

III 4.824,65 

II 4.771,92 

I 4.719,96 

C 

III 4.641,50 

II 4.591,13 

I 4.541,52 



B 

III 4.465,65 

II 4.417,63 

I 4.369,67 

A 

III 4.297,08 

II 4.248,60 

I 4.205,08 

c) Vencimento Básico dos Cargos de Nível Auxiliar 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A 
PARTIR DE 1º/01/2013 

ESPECIAL 

IV 2.729,89 

III 2.694,76 

II 2.660,66 

I 2.626,89 

 

ANEXO LXXIII 

 (Anexo V da Lei n
o
 11.090, de 2005) 

 TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA 

 

a)     Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Superior 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1

o
 DE 

JANEIRO DE 2013 

ESPECIAL 

IV 47,6700 

III 46,4768 

II 45,3194 

I 44,1966 

C 

III 42,5308 

II 41,4917 

I 40,4807 

B 

III 38,9846 

II 38,0487 

I 37,1378 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11090.htm#anexov..


A 

III 35,7880 

II 34,9418 

I 34,1208 

 

b)    Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Intermediário 

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1

o
 DE 

JANEIRO DE 2013 

ESPECIAL 

IV 20,9063 

III 20,6771 

II 20,4511 

I 20,2284 

C 

III 19,8921 

II 19,6763 

I 19,4636 

B 

III 19,1385 

II 18,9327 

I 18,7271 

A 

III 18,4161 

II 18,2083 

I 18,0218 

   

c) Valor do ponto da GDARA para os Cargos de Nível Auxiliar  

Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
A PARTIR DE 1

o
 DE 

JANEIRO DE 2013 

 ESPECIAL 

IV 11,6995 

III 11,5490 

II 11,4028 

I 11,2581 

 

 

 

 


