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COMUNICADO GDS DE 23/04/2019 

 

 

Caros diretores, professores e servidores administrativos, 

 

Temos a satisfação de informar que o crédito da Bonificação por Resultados – BR 

referente ao ano de 2018 foi antecipado para 30/04/2019, próxima terça-feira, por meio 

de folha suplementar. 

 

O valor total de R$ 112 milhões destinados a beneficiar cerca de 18 mil professores e 

servidores administrativos do Centro Paula Souza é 24% superior ao despendido no ano 

passado, o que demonstra a melhoria do desempenho de nossas Unidades.   

 

Esclarecemos a observância do teto constitucional, em cumprimento à determinação 

judicial decorrente do julgamento dos Embargos de Declaração nº 2147886-

42.2018.8.26.0000/50000, de 13/02/2019 (processo 2147886-42.2018.8.26.0000), da 

Comarca de São Paulo, que manteve o Acórdão que decretou a inconstitucionalidade do 

§ 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.086/2009, que instituiu a Bonificação por 

Resultados para os servidores do Centro Paula Souza (inconstitucionalidade que 

também impactou leis complementares de BR de outros órgãos). 

 

Diante dessa determinação jurídica, considerando-se a natureza da BR, determinou-se 

a incidência do teto da remuneração do Governador do Estado, nos termos do inciso XII 

do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Desta forma, o valor da BR está limitado à diferença resultante entre o valor anual de R$ 

268.657,68 (R$ 22.388,14 – salário mensal do Governador x 12 meses) e o valor do 

salário bruto anual do servidor. Essa decisão judicial afetará 145 professores, o que 

significa 0,7% do total de servidores da instituição. 
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Agradecemos o empenho de todos pelos índices alcançados e o esforço do Governo do 

Estado por assegurar o pagamento da BR como reconhecimento de todo o trabalho 

desempenhado pelo Centro Paula Souza. 

 

  

 

Laura Laganá 

Diretora Superintendente 

 

 


