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<!ID486605-1> LEI No- 11.090, DE 7 DE JANEIRO DE 2005

Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira
dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento
Agrário do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - INCRA e a cria-
ção da Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade de Reforma Agrária - GDARA; al-
tera as Leis nos 10.550, de 13 de novembro
de 2002, e 10.484, de 3 de julho de 2002;
reestrutura os cargos efetivos de Agente de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos
de Origem Animal e de Agente de Ati-
vidades Agropecuárias do Quadro de Pes-
soal do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e reajusta as parcelas re-
muneratórias que lhe são devidas; institui a
Gratificação Específica de Publicação e Di-
vulgação da Imprensa Nacional - GEPDIN;
e dá outras providências.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criado o Plano de Carreira dos Cargos de Re-
forma e Desenvolvimento Agrário, composta pelos cargos de nível
superior de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e de
Analista Administrativo e pelos cargos de nível intermediário de
Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário e de Técnico Ad-

ministrativo, integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, submetidos ao regime
instituído pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas
as disposições desta Lei.

§ 1o Os cargos a que se refere o caput deste artigo terão as
seguintes atribuições:

I - Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: pla-
nejamento, coordenação, acompanhamento e execução de atividades
relativas ao ordenamento territorial e reforma agrária e, mais es-
pecificamente:

a) o gerenciamento das ações de ordenamento territorial e
reforma agrária;

b) a articulação interinstitucional e integração das políticas
de ordenamento territorial e da reforma agrária às demais políticas
públicas;

c) a administração e a fiscalização do cadastro de imóveis
rurais;

d) a sistematização de informações relativas à ocupação, uti-
lização, zoneamento agrário e socioeconômico do meio rural;

e) a implementação de projetos relativos à discriminação,
arrecadação, regularização e destinação de terras públicas;

f) o georreferenciamento, a medição e a demarcação de imó-
veis rurais; e

g) a implantação, desenvolvimento, recuperação e consoli-
dação de projetos de reforma agrária, colonização e demais mo-
dalidades de assentamento;

II - Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário: exe-
cução de suporte técnico às atividades relativas ao ordenamento da
estrutura fundiária e da reforma agrária e, mais especificamente:

a) manutenção e atualização dos sistemas finalísticos;

b) coleta, sistematização e manutenção de dados e infor-
mações necessárias ao planejamento, acompanhamento e execução
das ações de ordenamento territorial e da reforma agrária;

c) apoio técnico às ações de fiscalização, vistoria, avaliação,
georreferenciamento, medição e demarcação de imóveis rurais;

d) geoprocessamento de informações e elaboração de mapas
temáticos;

e) identificação e classificação de beneficiários da reforma
agrária;

f) apoio técnico às ações de implantação de infra-estrutura
básica, concessão de assistência técnica e articulação dos benefi-
ciários da reforma agrária com instituições públicas e privadas; e

g) concessão e acompanhamento da aplicação dos créditos da
reforma agrária;

III - Analista Administrativo: execução de atividades ad-
ministrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do INCRA;

IV - Técnico Administrativo: exercício de atividades ad-
ministrativas e logísticas de nível intermediário relativas ao exercício
das competências constitucionais e legais a cargo do INCRA.

§ 2o Os cargos do Plano de Carreira estão organizados em
classes e padrões, na forma do Anexo I desta Lei, e seus padrões de
vencimento básico são os constantes do Anexo II desta Lei.

§ 3o A jornada de trabalho dos integrantes do Plano de
Carreira é de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as hipóteses
amparadas em legislação específica.

Art. 2o Os titulares dos cargos de nível superior, interme-
diário e auxiliar do Quadro de Pessoal do INCRA, a que se refere a
Lei no 7.231, de 23 de outubro de 1984, e alcançados pelo Anexo V
da Lei no 9.367, de 16 de dezembro de 1996, poderão optar pela
efetivação do enquadramento do respectivo cargo no Plano de Car-
reira a que se refere o art. 1o desta Lei, mantidas as denominações e
atribuições.

§ 1o Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efe-
tivo de que trata o caput deste artigo serão enquadrados no Plano de

Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, de acor-
do com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional
e posição relativa na tabela, conforme Tabela de Correlação do Anexo
III desta Lei.

§ 2o O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-
se-á mediante opção irretratável do servidor ativo a ser formalizada
no prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, na
forma do termo de opção, constante do Anexo IV desta Lei, cujos
efeitos financeiros vigorarão a partir da data de implantação da Tabela
de Vencimentos Básicos referida no Anexo II desta Lei.

§ 3o Os ocupantes dos cargos referidos no caput deste artigo
que não formalizarem a opção referida no § 2o deste artigo per-
manecerão na situação em que se encontrarem na data da entrada em
vigor desta Lei, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens por ela
estabelecidos.

§ 4o O prazo para exercer a opção referida no § 2o deste artigo
será contado a partir do término do afastamento nos casos previstos
nos arts. 81 e 102 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de l990, ou a
partir do ingresso no cargo que tenha sido provido em decorrência de
concurso em andamento na data de publicação desta Lei.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e
pensionistas, respeitada a respectiva situação na tabela remuneratória
no momento da aposentadoria ou da instituição da pensão.

Art. 3o Ficam criados 2.000 (dois mil) cargos de Analista em
Reforma e Desenvolvimento Agrário, 700 (setecentos) cargos de Ana-
lista Administrativo, 900 (novecentos) cargos de Técnico em Reforma
e Desenvolvimento Agrário e 400 (quatrocentos) cargos de Técnico
Administrativo, no Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e De-
senvolvimento Agrário, e 500 (quinhentos) cargos de Engenheiro
Agrônomo na Carreira de Perito Federal Agrário, no Quadro de
Pessoal do INCRA, para provimento gradual.

Art. 4o É vedada a redistribuição de servidores integrantes do
Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrá-
rio, bem como a redistribuição de outros servidores para o INCRA, a
partir da data de publicação desta Lei.

Art. 5o Sobre os valores da Tabela de Vencimentos Básicos,
constante do Anexo II desta Lei, incidirá o índice que vier a ser
concedido a título de revisão geral da remuneração dos servidores
públicos federais, a partir de 2004.

Art. 6o É devida aos servidores que integram o Plano de
Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário a van-
tagem pecuniária individual instituída pela Lei no 10.698, de 2 de
julho de 2003.

Art. 7o O ingresso nos cargos do Plano de Carreira de que
trata o art. 1o desta Lei far-se-á mediante prévia aprovação em con-
curso público de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão de
vencimento da classe inicial do respectivo cargo.

§ 1o São requisitos de ingresso nos cargos integrantes do
Plano de Carreira:

I - para os cargos de nível superior, curso superior em nível
de graduação e habilitação legal específica, se for o caso, conforme
definido no edital do concurso; e

II - para os cargos de nível intermediário, certificado de
conclusão de ensino médio e habilitação legal específica, se for o
caso, conforme definido no edital do concurso.

§ 2o O concurso público referido no caput deste artigo po-
derá ser organizado em 2 (duas) etapas, incluindo, se for o caso, curso
de formação, conforme dispuser o edital do concurso, observada a
legislação pertinente.

Art. 8o O desenvolvimento do servidor nos cargos do Plano
de Carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, progressão é a pas-
sagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente su-
perior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do
servidor do último padrão de uma classe para o 1o (primeiro) padrão
da classe imediatamente superior.
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