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b) assegurar o funcionamento eficiente e harmônico do DNIT;
II - Diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária:
a) administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção, manutenção, operação e restauração da infraestrutura ferroviária;
b) gerenciar a revisão de projetos de engenharia na fase de
execução de obras; e
c) exercer o poder normativo relativo à utilização da infra-estrutura de transporte ferroviário, observado o disposto no art. 82;
III - Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária:
a) administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção, operação, manutenção e restauração da infraestrutura rodoviária;
b) gerenciar a revisão de projetos de engenharia na fase de
execução de obras;
c) exercer o poder normativo relativo à utilização da infra-estrutura de transporte rodoviário, observado o disposto no art. 82;
IV - Diretoria de Administração e Finanças: planejar, administrar, orientar e controlar a execução das atividades relacionadas com os Sistemas Federais de Orçamento, de Administração
Financeira, de Contabilidade, de Organização e Modernização
Administrativa, de Recursos Humanos e Serviços Gerais;
V - Diretoria de Planejamento e Pesquisa:
a) planejar, coordenar, supervisionar e executar ações relativas à gestão e à programação de investimentos anual e plurianual para a infra-estrutura do Sistema Federal de Viação;
b) promover pesquisas e estudos nas áreas de engenharia de
infra-estrutura de transportes, considerando, inclusive, os aspectos relativos ao meio ambiente; e
c) coordenar o processo de planejamento estratégico do DNIT;
VI - Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviária:
a) administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção, operação, manutenção e restauração da infraestrutura aquaviária;
b) gerenciar a revisão de projetos de engenharia na fase de
execução de obras; e
c) exercer o poder normativo relativo à utilização da infraestrutura de transporte aquaviário.” (NR)
Art. 4o O inciso XIX do art. 29 da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“XIX - do Ministério das Relações Exteriores o Cerimonial,
a Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do
Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta
composta de até sete Subsecretarias-Gerais, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas
permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política
Externa e a Comissão de Promoções;” (NR)
Art. 5o O art. 30 da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. As Funções Comissionadas Técnicas remanejadas
para o DNIT serão restituídas ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, gradualmente, até 30 de junho de 2006,
observado cronograma estabelecido em regulamento.
Parágrafo único. Poderão ser retornadas ao DNIT as Funções
Comissionadas Técnicas restituídas antes de 23 de fevereiro de
2006.” (NR)
Art. 6o O art. 10 da Lei no 11.233, de 22 de dezembro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. As Funções Comissionadas Técnicas remanejadas
para o órgão e as entidades referidas no art. 1o desta Lei serão
restituídas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
gradualmente, até 31 de março de 2007, observado cronograma
estabelecido em regulamento.
Parágrafo único. Poderão ser retornadas ao DNIT as Funções
Comissionadas Técnicas restituídas antes de 23 de fevereiro de
2006.” (NR)
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Art.
Ficam criados, no âmbito da administração pública
federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS: três DAS-6; sete DAS-5; quarenta e
um DAS-4; nove DAS-3; e cento e treze DAS-2.
§ 1o Ficam extintos, no âmbito da administração pública
federal, cinqüenta e cinco cargos em comissão DAS-1, do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS.
§ 2o Ato do Poder Executivo estabelecerá a distribuição dos
cargos de que trata o caput.

Art. 8o O DNIT poderá solicitar a cessão de empregados dos
Quadros de Pessoal da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT e das Companhias Docas controladas pela União,
lotados nas Administrações Hidroviárias e no Instituto Nacional de
Pesquisas Hidroviárias - INPH, independentemente do exercício de
cargo em comissão ou função de confiança.
Parágrafo único. O ônus da cessão de que trata o caput será
integralmente de responsabilidade do DNIT.
Art. 9o O valor da complementação salarial de que trata o
Decreto-Lei no 2.438, de 26 de maio de 1988, continuará sendo pago
aos servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, que comprovadamente a percebiam até o mês de julho de
2005, na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada.
§ 1o A vantagem pessoal nominalmente identificada de que
trata caput será calculada sobre o vencimento básico da classe e
padrão em que o servidor esteja posicionado, nos percentuais de cem
por cento para os ocupantes de cargos de nível superior e de setenta
por cento para os de nível médio, e não servirá de base de cálculo
para nenhuma outra vantagem ou gratificação.
§ 2o A vantagem pessoal nominalmente identificada referida
no caput não poderá ser paga cumulativamente com outra parcela de
idêntica origem ou natureza decorrente de decisão judicial, facultada
a opção de forma irretratável, no prazo de sessenta dias a contar da
vigência desta Medida Provisória.
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DECRETO N o- 5.706, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006
Dá nova redação ao art. 39 do Regulamento
de Promoções da Carreira de Diplomata do
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto no
4.248, de 23 de maio de 2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o O art. 39 do Regulamento de Promoções da Carreira
de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto no 4.248, de
23 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. O Quadro de Acesso do 1o semestre de 2006 será
organizado até 31 de maio de 2006.” (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 5.674, de 11 de janeiro de 2006.
Brasília, 23 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e
118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
<!ID278800-0>

DECRETO N o- 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006

Art. 10. Ficam lotados no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS os servidores da extinta Legião Brasileira de Assistência,
em exercício no Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor,
na data de publicação desta Medida Provisória.

Institui a Política e as Diretrizes para o
Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 1o Fica assegurado aos servidores de que trata o caput o
direito ao enquadramento nas carreiras de que tratam as Leis nos
10.355, de 26 de dezembro de 2001, e 10.483, de 3 de julho de 2002,
desde que atendidos os requisitos nelas estabelecidas.

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 nos arts. 87 e 102, incisos IV e VII, da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

§ 2o Os servidores de que trata o caput poderão permanecer
em exercício no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, sem prejuízo dos direitos e vantagens atribuídos às respectivas
Carreiras.
Art. 11. O art. 21 da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:

DECRETA:
Objeto e Âmbito de Aplicação
Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com as
seguintes finalidades:

“Art. 21. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer dentro do prazo máximo de vinte anos, a cessão sob o regime de arrendamento
poderá ser realizada por prazo superior, observando-se, neste
caso, como prazo de vigência, o tempo seguramente necessário à
viabilização econômico-financeira do empreendimento.” (NR)

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços
públicos prestados ao cidadão;

Art. 12. O parágrafo único do art. 96 do Decreto-Lei no 9.760,
de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com a seguinte redação:

IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e

II - desenvolvimento permanente do servidor público;
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos
objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual;

V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.
“Parágrafo único. Salvo em casos especiais, expressamente
determinados em lei, não se fará arrendamento por prazo superior
a vinte anos.” (NR)
Art. 13. Os contratos temporários firmados com base no
disposto no art. 2o, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, vigentes na data de publicação desta Medida
Provisória, no âmbito do Comando da Aeronáutica, vinculados às
atividades transferidas à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
pela Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005, poderão ser prorrogados até 31 de março de 2007.
Art. 14. Fica revogado o art. 4o da Medida Provisória no 280,
de 15 de fevereiro de 2006.
Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasília, 23 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Alencar Gomes da Silva
Celso Luiz Nunes Amorim
Alfredo Nascimento
Luiz Fernando Furlan
Paulo Bernardo Silva
Patrus Ananias
Sergio Machado Rezende
Ciro Ferreira Gomes
Miguel Soldatelli Rossetto
Dilma Rousseff
Jorge Armando Felix

Art. 2o Para os fins deste Decreto, entende-se por:
I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de
competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais;
II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada
para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e
III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância,
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios,
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
Diretrizes
Art. 3o São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal:
I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas
de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências
institucionais e individuais;
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho;
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento;
IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas
pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e
conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal;

