
Tema 06: Incorporação

14 - INCORPORAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO
A norma do § 2º do art. 200 da Lei complementar nº 16/1994 autoriza a substituição de 
todos os quintos incorporados, em ordem decrescente, até o primeiro quinto incorporado.
Verbete editado em apreciação do processo nº 015.000.26650/2009-1, Ata da 88ª R.O. 
de 04.05.2011.

45 - INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO. 
Nos termos da Lei Complementar nº 255/2015, somente serão deferidas as incorporações 
cujos requisitos tenham sido implementados até a data de 14/07/2015, atendendo-se 
as seguintes condições:
I – O servidor público estadual, após 05 (cinco) anos ininterruptos no exercício do 
cargo comissionado ou função de confiança, terá incorporado à sua remuneração ou 
aos proventos do cargo 1/5 (um quinto) do valor do cargo ou da função exercida 
durante referido interregno, ou daquele exercido por mais tempo; 
II – Após a incorporação do primeiro quinto, os demais serão incorporados a cada 01 
(um) ano de exercício ininterrupto do cargo comissionado ou de função de confiança, 
até ser atingido o total de 05 (cinco) parcelas de 1/5;
III – Após incorporação dos 05 (cinco) quintos, a cada ano ininterrupto de exercício no 
cargo comissionado ou função de confiança, o servidor fará jus à substituição dos 
quintos, iniciando por aquele de menor valor;
IV – O servidor público estadual que exerceu cargo comissionado ou função de confiança 
antes do advento da Lei Complementar nº 16/94, somente fará jus à incorporação de 
função tratada no art. 200 deste diploma legal, se o exercício da função ou do cargo 
perdurou após 29/11/1994;
V – A mudança de simbologia somente opera efeitos para fins de alteração da parcela 
incorporada quando determinada em lei com a especificação das atividades próprias 
de cada função ou cargo a fim de que se verifique pertinência de atividades;
VI – É vedada a percepção cumulada de quintos incorporados e vantagem devida em 
decorrência do atual exercício de cargo em comissão ou função comissionada, reservando-se 
ao servidor direito de opção;
VII – O servidor poderá requerer a incorporação a qualquer tempo, respeitada a prescrição 
quinquenal;
VIII – Somente serão aproveitadas, para fins de cálculo do valor da incorporação e da 
substituição dos seus quintos, as atualizações remuneratórias dos cargos em 
comissão ou função de confiança realizadas até 14/07/2015;



IX -  A VPNI percebida nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 
nº 255/2016 somente será alterada por lei de revisão geral  anual de que trata o artigo 
37, inciso X, da Constituição da República se a mencionada lei de revisão não dispuser 
diferentemente.
(Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00954/2016-4, Parecer Normativo 
nº 48/2016, Ata da 149ª R.E. De 24.08.2016).

INSTRUÇÃO:
Documentos necessários:

a)  Certidão de tempo de serviço

b)  Último contracheque do servidor (a)

c)  Planilha de cálculo de incorporação emitida pela SEAD

d)  Portaria (s) ou Decreto (s) de nomeação/ designação e exoneração/ dispensa
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