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Lei N° 2.129/2018, de 07 de junho de 2018. 

"Dispõe sobre concessão de gratificação aos servidores 
detentores da formação de PROFUNCIONÁRIO, e dá 
outras providências". 

JAIR BaNI CaGo, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal, 
gratificação aos servidores públicos municipais, que desempenham funções de 
suporte administrativo na área educacional, que tenham concluído a formação 
denominada PROFUNCIONÁRIO - Programa Indutor de Formação Profissional em 
Serviço dos Funcionários da Educação Básica Pública, oferecido pelo Ministério da 
Educação. 

§ 1 ° - A gratificação de que trata o caput deste artigo será de 10% (dez 
por cento) calculado sobre o salário mínimo. 

§ 2° - A gratificação de que trata este artigo será concedida, 
independentemente da concessão de outras vantagens e benefícios inerentes ao 
cargo desempenhado rotineiramente. 

§ 3° - Para fazer jus a gratificação, o servidor municipal deverá estar 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, onde protocolará requerimento, 
devidamente instruído com cópia do certificado de conclusão do PROFUNCIONÁRIO. 

§ 4° - Deferido o requerimento pelo Secretário Municipal de Educação, 
os documentos devem ser encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos 
para inclusão na folha de pagamento dos referidos servidores municipais. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das 
dotações orçamentárias a seguir: 

60.102 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
12.361.0002.2.050 - Manutenção do Ensino Fundamental 40%. 
12.365.0002.2.052 - Manutenção do Ensino Infantil 40%. 
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; 
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60.101 - Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0005.2.015 - Manutenção das atividades da Secret. Munic. de Educação. 
12.361.0005.2.016 - Manutenção do Ensino Fundamental. 
12.365.0005.2.019 - Manutenção das atividades da Educação Infantil 
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos sete (07) dias do mês 
de junho de 2018. 

* Registrada em livro próprio e publicada por 
Afixação em local de costume, na mesma data 
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