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06 - GRATIFICAÇÃO POR CURSO
No período que antecede a Lei nº 6.445, de 26 de junho de 2008, a gratiﬁcação por curso deve ser
paga no percentual de 5% (cinco por cento) para cada curso, limitada a soma dos percentuais a 30%
(trinta por cento).
07 - GRATIFICAÇÃO POR CURSO
A partir da vigência da Lei nº 6.445, de 26 de junho de 2008, devem-se observar os novos percentuais nela
previstos, inaplicando-se, para os requerimentos formulados até 30/06/2008, a restrição temporal
de 48 meses prevista no parágrafo único do art. 5º.
08 - GRATIFICAÇÃO POR CURSO
A partir da vigência da Lei nº 6.445, de 26 de junho de 2008, a Administração, de ofício, deve realizar
o reenquadramento do curso, passando a pagar a gratiﬁcação nos percentuais da legislação em vigor.
09 - GRATIFICAÇÃO POR CURSO
A gratiﬁcação por curso cujo pedido tenha sido apreciado e deferido, não implementada em razão
da limitação de percentual, poderá, a partir da vigência da Lei nº 6.445, de 26 de junho de 2008, ter
seu pagamento efetivado, observado o novo limite de 40%.
Verbetes editados na Ata da 66ª R.O.de 18.06.2009 (item 1 aprovação de enunciado).
40 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PEDAGÓGICA I E II.
I- A gratiﬁcação por atividade pedagógica I, destinada ao proﬁssional da Educação ocupante do
cargo de professor ou de pedagogo, será paga no percentual de 20% sobre o vencimento básico,
desde que atendidos os requisitos do art. 34, da Lei Complementar nº 61/2001, repristinado pelo art.
2º, da Lei Complementar nº 180/2009.
II- A gratiﬁcação por atividade pedagógica II, destinada ao proﬁssional da Educação ocupante do
cargo de professor ou de pedagogo, será paga no percentual de 40% sobre o vencimento básico,
desde que atendidos os requisitos do art. 34-A, a Lei Complementar nº 61/2001.
III- É vedada a percepção simultânea das gratiﬁcações por regência de classe, por atividade pedagógica I, por
atividade pedagógica II e por atividade técnico-pedagógica, exceto se o servidor possuir dois vínculos com a Administração e haja a subsunção de cada atividade aos requisitos necessários à sua aquisição.
IV- Para pagamento da gratiﬁcação por atividade pedagógica I e II observar-se-á a prescrição quinquenal, a contar do protocolo do requerimento.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00955/2011-8, Parecer Normativo
nº 003/2011, Ata da 93ª R.E. de 26.09.2012.

$ 56 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO.
I- o prazo prescricional para pagamento da gratiﬁcação por titulação ﬁca suspenso durante o período
despendido pela Administração Pública para análise do pedido do administrado, só reiniciando com
a manifestação da própria Administração Pública. II- O requerimento administrativo de pagamento
retroativo da referida vantagem deve ser apreciado desde que não decorridos cinco anos da portaria
concessiva da vantagem.
III- Fica dispensado o oferecimento de defesa e recurso nos processos judiciais que versem sobre
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pedidos de pagamento retroativo de gratiﬁcação por titulação, desde que no prazo de 5 (cinco) anos
da portaria de concessão e o mesmo pedido tenha sido apresentado administrativamente.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00931/2011-2, Parecer Normativo nº
022/2013, Ata da 111ª R.E. de 26.11.2013.

$ 68 - PERCEPÇÃO DE REVCOF E REVCAD POR INATIVOS E PENSIONISTAS:
I - Os servidores do quadro geral de pessoal administrativo que estiverem lotados na SEFAZ na data
da aposentadoria e que comprovem o cumprimento dos requisitos inscritos no inciso VIII, "b", do
parágrafo 1° do artigo 1º da lei n° 2.730 de 17/10/1989, alterada pelas leis n° 4.520, de 27/03/2002, n°
7.934, de 19 de novembro de 2014 e n° 8.171 de 21/12/2016, farão jus à percepção do FINATE/REVCAD desde a data do requerimento, condicionando-se o deferimento à emissão de parecer
declaratório pela Procuradoria Geral do Estado.
II - Os servidores titulares de cargos da carreira do ﬁsco estadual, assim como os aposentados e pensionistas, de acordo com o que preconiza o inciso VIII, "a", do parágrafo 1º do artigo 1º da lei n° 2.730
de 17/10/1989, alterada pelas leis n° 4.520, de 27/03/2002, n° 7.934, de 19 de novembro de 2014 e n°
8.171 de 21/12/2016, farão jus à percepção doFINATE/REVCOF desde a data do requerimento, condicionando-se o deferimento à emissão de parecer declaratório pela Procuradoria Geral do Estado.
Verbete editado em apreciação do processo de n° 016.000.02514/2018-7, Parecer Normativo
n° 55/2018. Ata da 168º R.O. De 16.08.2018.

INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:
a) Documento de identiﬁcação do interessado
b) Portaria de aposentadoria ou portaria de concessão de pensão por morte
c) Certidão de Tempo de Serviço, se o interessado for o servidor público
d) Certidão de óbito
e) Último comprovante de pagamento do benefício de aposentadoria ou de pensão por morte
f) Extrato de Pagamento do FINATE que comprove o percebimento da gratiﬁcação por mais de 05 anos,
inclusive no último mês integralmente laborado. (SE SERVIDOR DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL)
g) Declaração subscrita pelo Gerente Geral de Desenvolvimento de Pessoas/SEFAZ informando que o requerente
laborou nesta secretaria nos últimos 10 anos. (SE SERVIDOR DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL)
h) Declaração subscrita pelo Gerente Geral de Desenvolvimento de Pessoas/SEFAZ informando que o requerente,
quando do pedido de aposentadoria, estava lotado na SEFAZ. (SE SERVIDOR DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO
GERAL)

