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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

MEMORANDO-CIRCULAR PROGEP N。 006/2017

Pelotas, 18 de abril de 2017.

Para: Unidades Administrativas e Academicas da Universidade Federal de Pelotas
Assunto: Controle do Teto Remunerat6rio previsto no Inciso XI, do art. 37, da C.F
Prezados Senhores,
Em consonancia ao estabelecido na Portaria Normativa n。. 02, de 08 de novembro de
2011, que "Disp6e sobre os procedimentos para aplicaぐdo do limite remuneratrio de que trata
o inciso M do art. 3ス da Constitui9do Federal sobre a remuneraぐdo, provento ou pensdo
percebidos pra do Sistema んte grado de Administraぐdo de Recursos Humanos (extraSIAPE).",
solicitamos que todos os servidores da Universidade Federal de Pelotas, apresentem nova
declara戸o de acumula真o de cargo e/ou emprego p血blico, na forma do formulrio em anexo.
Aos servidores que acumulam cargo ou emprego, solicitamos tamb6m, que seja
apresentado o contracheque do ms de mar9o/2017, relativo a remunera9ao percebida no outro
Orgao onde desempenham suas fun96es. Deverao, a partir desta data, fornecer a Pr6-Reitoria de
Gestao de Pessoas os contracheques recebidos de outros entes da Federa9ao semestralmente, nos
meses de abril e outubro, e sempre que houver altera9ao no valor da remunera9ao.
Informamos que o prazo para encaminhamento da documenta9ao requisitada nesta
circular 6 28 de abril de 2017.
Para os servidores ativos, aposentados e aos empregados publicos oriundos de 6 rgao ou
entidades que integram a base de dados do Sistema Integrado de Administra9ao de Recursos
Humanos - SIAPE, NAO se faz necessrio o envio do contracheque acima especificado
Segue tamb6m em anexo, a Portaria Normativa em comento.
Solicitamos ampla divulga9ao a todos os servidores de sua Unidade.
tenciosamente,
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Endere9o: Rua Gomes Carneiro, 01 - Centro - 96010-610 - Pelotas - RS - Brasil
Telefone: (53) 32843970 / 3971 / 3975
Site: http://www.ufpel.edu.br ー E-mail: prgrh@ufpel.edu.br; progep.ufpel@gmail.com

