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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

RESOLUÇÃO N9 05/83 

O Reitor da Universidade Federal de Pelotas, 

Prof. José Emilio Gonçalves Araujo, Presidente do Egrégio Conse 

lho Universitário, 

'-" /' 
Considerando que a Universidade Federal de 

Pelotas, desde a sua criação, tem demonstrado com persistência' 

a sua manifesta preocupação em alcançaraos integrantes de seu -

Quadro de Pessoal as mesmas vantagens outorgadas ao funcionali~ 

mo público, numa demonstração de confiança e de alto grau de 

credibilidade no desempenho funcional de seus servidores; 

Considerando, ainda, que medida de ecuidade' 

éstender aos mesmos servidores os regramentos contidos na Lei -

n9 6732, de 04 de dezembro de 1979, que permitiu aos funcioná-' 

ráos públicos a incorporação, com vantagem pessoal, dos quintos 

dos valor da função de confiança, em harmonia com o numero de 

anos exercidos; 

Considerando, mais, que a extensão de tal be 

neficio aos servidores do Quadro de Pessoal da Universidade, se 

constitui em critério de justiça, eis que virá assegurar ao oc~ 

pante de cargo na função de confiança, ainda na atividade, me-' 

diante a incorporação progressiva, a remuneraçao correspondente 

a esse status funcional, a fim de, mesmo que nao esteja ocupan

do no momento da aposentadoria, possa inativar-se com as vanta

gens equivalentes; 

Considerando, finalmente, o que foi resolvi

do pelo Egrégio Conselho UniverSitário, em reunião realizada em 

19.12.83 e ainda com fundamento na Lei n9 6732, de 04 de dezem 

bro de 1979. 

R E S O L V E 

Artigo 19 - O servidor da Universidade que 

contar 6 (seis) anos completos, consecutivos ou não, de exerc~ 
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cio em cargos ou funções de confiança, identificados nas Porta 

rias n9s 68 / 83 e 77/83, fará jús a ter adicionada ao s a lário -

do respedtivo cargo básico, como vantage m pessoal, a importân

cia equivalen te â fração d e 1/5 (um quinto): 

a) - da gratificação de função do g rupo 

Direção e Assis tência Intermediária (DAI); 

b) - da diferença entre o salário do cargo' 

ou função de confiança do grupo - Direção e Assessoramento Su

perior (DAS) e do cargo básico; 

§ 19 - O acréscimo a que se refere este ar-

tigo ocorrera a partir do sexto ano, à razão de 1/5 (um qui~ 

to) por ano completo de exercicio de cargos ou funções de con 

fiança antes referidos, até completar o décimo ano. 

§ 29 : f_ quando mais de um cargo ou f unção ' 

houver sido desempenhado, no periodo de 1 (um) ano e ininter-' 

ruptamente, considerar-se-á, para efeito d e cálculo da impor- , 

tância a ser adicionada ao salário do cargo básico, o valor do 

cargo ou da função de confiança exercido por maior t e mpo, obe-

decidos os critérios fixados nas alineas lia" e "b" d e ste arti-

go. 

§ 39 - Enquanto exercer cargo em comissão, 

função de confiança ou cargo de natureza especial, o s e rvidor' 

não perceberá a parcela a cuja adição f e z jús, salvo no caso -

de opção pelo salário do cargo básico, na forma da lei. 

§ 49 - As importância s referidas noartigo -

19 nao serao consideradas p a ra efeito d e cálculo de vantagens' 

de gratificações incide ntes s o bre o salário do cargo básico, -

inclusive para quinquênios . 

Artigo 29 - A contagem do per iodo d e exerci 

cio a que se r e fere o artigo 19 desta Resolução terá inicio 



• 

MINI STtRI O DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CONSELHO ÚNIVERSITÁRIO 

- 3 -

com a primeira investidura em cargo ou função de confiança, 

.ainda-gue anterior à implantação do grupo Direção e Assess~ 

ramento Superior (DAS) e Direção e Assistência Intermediá-' 

ria (DAI), independentemente da forma como era remunerado. 

Artigo 39 - Os efeitos financeiros decorren 

tes da implantação desta Resolução, teráo início a contar -

de sua publicação . 

Registre-se. Publique-se. 

Sala dos Conselhos Superiores da Universi-' 

dade Federal de Pelotas, aos vinte e um dias do mês de 

dezembro de mil novecentos e oitenta e três. 

Prof . José Emilio Gonçalves Araujo 

REITOR-PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
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