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A Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP/SEDUC – informa 

que foram preparados os Comprovantes de Rendimentos para Declaração de 

Imposto de Renda 2021 dos profissionais que perceberam Gratificação de 

Desempenho (GD) – concedida exclusivamente aos ocupantes de cargos 

comissionados e professores lotados nas Escolas Estaduais de Educação 

Profissional – 2017, 2018 e/ou 2019 através de pagamento administrativo 

(depósito direto em conta). Tais documentos se referem, especificamente, aos 

valores pagos a título de GD, devendo ser usados de forma complementar 

ao declarar o Imposto de Renda 2021. Eles não substituem o(s) 

Comprovante(s) de Rendimentos disponível(is) no Sistema Guardião / 

Servidor Online.  

 

Anexo a este Informativo, segue relação nominal dos docentes 

temporários, servidores ocupantes de cargo comissionado e servidores que 

perceberam as Gratificações de Desempenho nesta modalidade. 

 

Atendendo aos protocolos de segurança e às recomendações de 

distanciamento social que objetivam a redução da disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19) entre as pessoas, bem como a fim de evitar o 

deslocamento dos servidores/colaboradores a Sede-SEDUC ou CREDE, a 

solicitação do Comprovante de Rendimento Gratificação de Desempenho (GD) 

deve ser encaminhado pelo interessado, exclusivamente, para o endereço: 

impostoderendagd@seduc.ce.gov.br. 

  

a. Para tanto, o(a) solicitante deve informar no assunto do e-mail 

“solicitação do Comprovante de Rendimento Gratificação de 

Desempenho (GD)” e, no texto, descrever o nome completo e CPF, 

além de encaminhar cópia digitalizada do RG, para comprovação da 

identidade do requerente; 
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b. A resposta será enviada ao e-mail do (a) emissor (a). Não serão 

emitidas respostas de solicitações sem a devida identificação do(a) 

postulante. 

 

A COGEP/SEDUC permanece à disposição em caso de maiores 

dúvidas ou esclarecimentos adicionais. 


