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SINASEFE-SP. NOTA REFERENTE À INCORPORAÇÃO DA 

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. 

 

 

Trata-se de esclarecimentos solicitado pelo O SINDICATO NACIONAL 

DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - SINASEFE, por meio da sua SEÇÃO SINDICAL SÃO PAULO, SINASEFE-

SP, acerca da adesão da incorporação de gratificação de desempenho aos proventos de 

aposentadoria ou pensão, cujo prazo finda em 31.10.2018. 

 

A medida é fruto da Lei nº 13.325/2016 que dispõe sobre as regras de 

promoção, as regras de incorporação de gratificação de desempenho a aposentadoria e 

pensões de servidores públicos da área da educação dentre outros assuntos. 

 

Constou naquele dispositivo legal, que os servidores federais poderiam 

de forma gradativa incorporar a gratificação de desempenho recebida nos últimos sessenta 

meses na sua aposentadoria ou pensão. 

 

No entanto, referida incorporação não se destina a todos os servidores, 

mas tão somente as carreiras mencionadas no artigo 14 e seus incisos da Lei 13.325/2016, 

vejamos: 

DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO 

Art. 14.  É facultado aos servidores, aos aposentados e aos 

pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3º, 6º ou 6o-A 

da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou 

no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, 

optar pela incorporação de gratificações de desempenho aos 

proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos arts. 15 e 

16, relativamente aos seguintes cargos, planos e carreiras: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art6a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art6a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art3
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I. Carreira de Financiamento e Execução de Programas e 

Projetos Educacionais, Carreira de Suporte Técnico ao 

Financiamento e Execução de Programas e Projetos 

Educacionais e Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a 

Lei nº 11.357, de 19 de Outubro de 2006 e 

 

II. Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento de Informações e 

Avaliações Educacionais, Carreira de Suporte Técnico em 

informações Educacionais e plano Especial de Cargos do Inep, de 

que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006. 

 

 

 

Neste sentido, é importante registrar que os servidores da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, bem como os servidores da 

Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação – TAE´s não recebem gratificação por 

desempenho, sendo que a remuneração da carreira EBTT é composta pelo vencimento 

básico e retribuição por titulação, já para os Técnicos administrativos a remuneração é 

composta pelo vencimento básico e incentivo à qualificação. 

 

Assim sendo, a notícia veiculada nas mídias sociais, notadamente, no 

alerta para não perder o prazo para incorporação da gratificação de desempenho, não se 

destina aos servidores da carreira EBTT, tampouco para os TAE´s conforme demonstrado 

acima. De modo, que os sindicalizados do SINASEFE/SP, bem como os demais servidores 

do IFSP podem ficar despreocupados quanto ao prazo para adesão - 31.10.2018, posto que 

não recebem gratificação por desempenho. 

 

Eventuais dúvidas, podem ser esclarecidas nos plantões que acontecem todas as 

quartas e quintas-feiras das 14:00h às 20:00h, na sede do SINASEFE/SP. 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2018. 
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