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RESOLUÇÃO Nº 019/2018 - CSDPE/AM 
 
 

Regulamenta a concessão de gratificação pelo exercício 
do magistério em cursos especiais de treinamento de 
membros, servidores, estagiários e demais auxiliares no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias, nos 
termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento 
Interno do CSDPE/AM;  
CONSIDERANDO a disposição do art. 72, §6 da Lei Complementar Estadual n. 
01/1990; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 90, XII, da  Lei Estadual n.  1.762/86; 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1o A gratificação pelo exercício de magistério em cursos especiais de treinamento 
de membros, servidores, estagiários e demais auxiliares, promovidos pela Escola 
Superior da Defensoria Pública (ESUDPAM), denominada Gratificação por Docência 
(GD), fica regulamentada por esta Resolução.  

                  

Art. 2o A Gratificação por Docência é devida ao membro ou servidor pelo desempenho 
eventual de atividades de: 

I - instrutoria em curso de formação, ou instrutoria em curso de desenvolvimento ou 
de treinamento para membros, servidores, estagiários e demais auxiliares, 
regularmente instituído no âmbito da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas (ESUDPAM). 

II - logística de preparação e de realização de curso, envolvendo atividades de 
planejamento, coordenação, supervisão, execução e de avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições 
permanentes. 

III - revisão de material didático: atualização, correção de impropriedades ou ajuste 
de conteúdo necessário por força de atos ou de fatos transcorridos desde a 
elaboração do material didático, desde que não caracterizada a ampliação do 
conteúdo abordado. 

§1o Considera-se como atividade de instrutoria, para fins do disposto no inciso I, 
ministrar aulas, realizar atividades de coordenação pedagógica e técnica, elaborar 
material didático e atuar em atividades similares ou equivalentes em outros eventos 
de capacitação, presenciais ou à distância. 
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§2º O caso de ampliação necessária ou aproveitamento de material didático já 
existente para elaboração de novo material será considerado elaboração de material, 
a ser remunerada proporcionalmente ao acréscimo ao material original. 

§3º A caracterização dos casos dos parágrafos anteriores, bem como a determinação 
da proporcionalidade, quando for o caso, será fundamentada no pedido da ESUDPAM 
de autorização de realização do curso ou atividade. 

§4o A Gratificação por Docência não será devida pela realização de treinamentos em 
serviço ou por eventos de disseminação de conteúdos relativos às atribuições 
permanentes dos órgãos de atuação onde o membro ou servidor exerce seu ofício.  

 
Art. 3o A Gratificação por Docência será paga ao membro ou servidor por hora 
trabalhada, utilizando-se para fins de cálculo o valor da remuneração básica do cargo 
por ele ocupado, conforme proporção e limites estabelecidos no Anexo I desta 
Resolução. A fórmula para cálculo é:  GD=(RBCxPRMxCH):100, onde: 

GD é Gratificação por Docência; 
RBC é a remuneração básica do cargo; 
PRBC é o percentual da remuneração básica do cargo 
CH é a carga horária 

 
Parágrafo Único. O percentual a ser atribuído a cada atividade será previamente 
definido levando-se em consideração a natureza e a complexidade da atividade.  E a 
carga horária será definida de acordo com o objetivo e tempo necessário para 
alcançá-lo.                     

 
Art. 4o Para fins de desempenho das atividades de que tratam os incisos I a III do art. 
2o, deverá o membro ou servidor possuir formação acadêmica compatível, 
comprovada experiência profissional ou conhecimento na área de atuação a que se 
propuser.  

 
Art. 5o O valor da Gratificação por Docência será apurado pela ESUDPAM no mês de 
realização da atividade e informado, até o quinto dia útil do mês seguinte, à Gerência 
de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento.   

 
Art. 6o A retribuição do servidor ou membro que executar atividades inerentes a 
cursos será efetivada mediante disponibilidade orçamentária e não poderá ser 
superior ao equivalente a cento e vinte horas de trabalho anuais, ressalvada situação 
de excepcionalidade, devidamente justificada pela Diretoria da ESUDPAM, que 
poderá autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais.   

 
§1o A Gerência de Gestão de Pessoas efetuará o controle de horas de trabalho por 
servidor ou membro, com vistas ao controle do pagamento da Gratificação.  

§2o O servidor deverá assinar declaração, conforme Anexo II desta Resolução.  

                       

Art. 7o Cabe à ESUDPAM: 

I - elaborar tabela de valores da Gratificação, observadas as disposições e critérios 
estabelecidos nos arts. 3o e 4o; 
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II - selecionar os servidores e membros para exercer a atividade de docência, 
observando os critérios estabelecidos nesta Resolução; 

III- convocar formalmente os membros e servidores docentes selecionados para a 
realização das atividades previstas nesta resolução, com prazo previamente 
estabelecido para aceitação e, caso a anuência não seja apresentada, a ESUDPAM 
convocará o próximo docente cadastrado e selecionado. 

IV - Elaborar e promover o compromisso do membro ou servidor no tocante à atividade 
educacional, mediante assinatura de termo de compromisso referido no art. 9o desta 
Resolução.   

V - coordenar o desenvolvimento e a realização da ação educacional, do ponto de 
vista pedagógico, executivo e logístico, orientando os docentes quanto às melhores 
práticas a serem adotadas; 

VI - solicitar a liberação do membro ao Defensor Público Geral e ao chefe imediato no 
caso de servidor, quando a realização de aulas presenciais tratadas nesta Resolução 
ocorrer durante o horário de expediente; 

VII - coordenar a elaboração do material didático, quando for o caso, incluindo 
orientação técnica educacional necessária ao docente; 

VIII - avaliar o desenvolvimento e os resultados da ação educacional e do 
desempenho do instrutor de aprendizagem, e comunicá-lo dos resultados dessa 
avaliação. 

IX - verificar a disponibilidade financeira para pagamento da gratificação tratada nesta 
Resolução antes de iniciada a deflagração da ação educacional. 

 
Art. 8o O trabalho de docência de que trata esta Resolução não será realizado durante 
horário de expediente do membro ou servidor, salvo a atividade de ministração de 
aulas presenciais quando, em função do público-alvo do curso, as aulas não possam 
ocorrer em horário diverso do horário de expediente. 

 
Parágrafo único. Os servidores que ministrarem aulas presenciais durante o horário 
de expediente ficam sujeitos à compensação de horário.       
 
Art. 9º As atividades que ensejarem remuneração serão firmadas em termo de 
compromisso, que incluirá:  

I - o número do processo autuado para aquela ação educacional, quando houver; 

II - o período previsto para o desenvolvimento de materiais didáticos, o período para 
a realização da ação educacional ou o período previsto para a realização das demais 
atividades; 

III – a carga horária da ação educacional; 

IV - os valores a serem pagos e a respectiva fórmula de cálculo, que conterá: 

a) o percentual de hora aula, conforme Anexo I desta Resolução, e a base de cálculo 
equivalente à remuneração básica do servidor ou membro; 

b) carga horária da ação educacional, por turma; 

V - a declaração de conhecimento das condições e responsabilidades para o 
recebimento da gratificação, nos termos desta Resolução. 
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VI - cessão à ESUDPAM dos direitos patrimoniais dos materiais didáticos produzidos, 
ainda que sem exclusividade; 

VII - outras informações além das constantes neste artigo, se pertinentes. 

 
Art. 10. O pagamento da Gratificação por Docência deverá ser efetuado por meio do 
sistema utilizado para processamento da folha de pagamento de pessoal.  

 
Art. 11. A ESUDPAM deverá promover processo seletivo de docentes com critérios 
previamente definidos em edital para fins de realização de eventos educacionais que 
impliquem o pagamento da Gratificação por Docência.  

                     
Art. 12. O pagamento da gratificação tratada nesta Resolução não será incorporado 
à remuneração para qualquer efeito; não poderá ser utilizada como base de cálculo 
para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da 
aposentadoria e das pensões; não integra a base de cálculo do desconto para o 
regime de previdência social do membro ou servidor; não está sujeita ao teto 
remuneratório constitucional e integra a base de cálculo para desconto do imposto de 
renda. 

 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Manaus (AM), 27 de setembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO I 
 

TABELAS DE PERCENTUAIS MÁXIMOS DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO 
DE CURSO OU CONCURSO POR HORA TRABALHADA, 

INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO 
a)  Instrutoria em curso de formação, ou instrutoria em cursos de desenvolvimento 
ou de treinamento para servidores, estagiários e demais auxiliares regularmente 

instituído no âmbito da ESUDPAM 

ATIVIDADE PERCENTUAIS MÁXIMOS 
POR HORA TRABALHADA 

Instrutoria em curso de formação de carreiras Até 2,20 

Instrutoria em curso de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento 

Até 2,20 

Instrutoria em curso de treinamento Até 1,45 

Tutoria em curso a distância Até 1,45 

Instrutoria em curso gerencial Até 2,20 

Coordenação técnica e pedagógica Até 1,45 

Elaboração de material didático Até 1,45 

Elaboração de material multimídia para curso a 
distância 

Até 2,20 

Revisão de material didático Até 1,20 

Atividade de conferencista e de palestrante em evento 
de capacitação 

Até 2,20 

 

b)  Logística de preparação e de realização de curso - planejamento, coordenação, 
supervisão e execução.  

ATIVIDADE PERCENTUAIS MÁXIMOS 
POR HORA TRABALHADA 

Planejamento Até 1,20 

Coordenação Até 1,20 
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Supervisão Até 0,90 

Execução Até 0,75 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES  

Pela presente DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, eu __________________ 
____________________________________________________________________ 
(nome completo) 
matrícula no _______________, ocupante do cargo de 
_______________________________________________________________________ 
(denominação, código, etc.)  
do Quadro de Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em exercício na (o) 
_________________, declaro ter participado, no ano em curso, das seguintes atividades 
relacionadas a curso, no art. 90, XII, da Lei n. 1.762/86, e da Resolução no  XXX, de 2018: 

Atividades Instituição Horas trabalhadas 
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TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO EM 
CURSO 

  

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações 
aqui prestadas, sob pena de responsabilidades administrativa, civil e penal.  

Manaus, _____ de ________________ de _______.    

______________________________________ 

Assinatura do membro ou servidor   

 
 
 
 


