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LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2019, DE 16 DE MAIO DE 2019. 

 
 

“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR N. 117/2017, 
DE 12 DE JULHO DE 2017 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAM MENEGHINI, Prefeita Municipal de 
Vargem Bonita – Santa Catarina faz saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim 
sancionada a seguinte Lei: 
 

 
 Artigo 1º - O dispositivo da Lei Complementar n. 117/2017 de 12 de julho de 

2017, a seguir citado passa a ter a seguinte redação: 
 

(...) 
 

“Art. 22º - A progressão horizontal consiste na ascensão do profissional da área de educação, de 
uma classe/referência para outra, dentro do mesmo nível, correspondendo ao vencimento da 
classe/referência anterior, acrescido de 2% (dois por cento), de “A” a “J”, conforme tabela de 
vencimentos elaborada pelo Poder Executivo.  
§ 1º - A progressão horizontal por qualificação ocorrerá através da participação do profissional 
em cursos de aperfeiçoamento, qualificação e requalificação, com frequência mínima igual ou 
superior a 80% (oitenta por cento), que possuam conteúdos programáticos relacionados ao 
ensino fundamental, ao ensino infantil e/ou à área de atuação específica do professor, 
promovidos por instituições idôneas e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educação ou promovidos por órgãos governamentais. 
Aos demais cursos são assegurado ao profissional a referida progressão quando realizados cursos 
nas áreas mencionadas, os quais somente serão aceitos após a apresentação de proposta de 
trabalho aprovada por Comissão Educacional nomeada através de decreto, devidamente aplicada 
na área da educação. 
§ 2º - A progressão horizontal ocorrerá anualmente, devendo os requerimentos ser apresentados 
no mês de março, com efeitos a partir de abril em caso de deferimento e dar-se-á por qualificação 
profissional.  
§ 3º - Somente serão considerados os cursos realizados dentro da área de atuação do profissional.  
§ 4º - A soma do/dos cursos deverá ser de no mínimo 80 (oitenta) horas aula, realizados nos 
últimos 2 (dois) anos, mediante apresentação de requerimento, acompanhado do/dos certificados 
correspondentes, até o dia 31 de março de cada ano.  
§ 5º - Não serão considerados os cursos realizados antes da nomeação por concurso público, para 
a vaga requerida.  
§ 6º - Não poderá ser promovido o profissional da educação em estágio probatório.  
§ 7 - Os cursos realizados durante o estágio probatório serão considerados, após a conclusão do 
mesmo.  
§ 8º - Será deferida apenas uma classe/referência por ano.  
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§ 9º - Após a conclusão do Estágio Probatório o servidor poderá no primeiro pedido de 
progressão horizontal, acessar 03 (três) classes/referências dentro do mesmo nível, em uma única 
vez, desde que apresente no mínimo 80 (oitenta) horas/aulas de curso para cada classe/referência 
requerida.  
 

Da Gratificação Educacional 
 
Art. 23º - A gratificação educacional por qualificação ocorrerá anualmente, devendo os 
requerimentos ser apresentados no mês de março, com efeitos a partir de abril em caso de 
deferimento.  
§ 1º - A gratificação ficará limitada a concessão de uma referência a cada ano, e a 15 (quinze) 
referências ao longo da carreira, sendo que cada referência corresponderá a 2,5% (dois vírgula 
cinco por cento) sobre o salário base do servidor requerente. 
§ 2º - Será concedida somente após o profissional de educação ter concluído a progressão, dentro 
da classe/referência de “A” a “J”, constantes do artigo anterior.  
§ 3º - A gratificação por qualificação ocorrerá através da participação do profissional em cursos 
de aperfeiçoamento, qualificação e requalificação, com frequência mínima igual ou superior a 
80% (oitenta por cento), que possuam conteúdos programáticos relacionados ao ensino 
fundamental, ao ensino infantil e/ou à área de atuação específica do professor, promovidos por 
instituições idôneas e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), promovidos pela 
Secretaria Municipal de Educação ou promovidos por órgãos governamentais.. Aos demais 
cursos são assegurado ao profissional a referida progressão quando realizados cursos nas áreas 
mencionadas, os quais somente serão aceitos após a apresentação de proposta de trabalho 
aprovada por Comissão Educacional nomeada através de decreto, devidamente aplicada na área 
da educação. 
§ 4º - Somente serão considerados os cursos realizados dentro da área de atuação do profissional.  
§ 5º - A soma do/dos cursos deverá ser de no mínimo 80 (oitenta) horas/aula, realizados nos 
últimos dois 2 (dois) anos, mediante apresentação de requerimento, acompanhado do/dos 
certificados correspondentes, até o dia 31 de março de cada ano.  
§ 6º - Os atuais profissionais da educação que se encontram na Classe/Referência J ao solicitarem 
a gratificação, terão computados os cursos realizados até 2 anos da data da promulgação desta 
Lei, obedecendo aos critérios deste Artigo.  
§ 7º - Os atuais profissionais da educação que se encontram na Classe/Referência J terão prazo 
de 30 dias após a promulgação desta Lei para apresentarem os certificados dos respectivos cursos 
para perceberem a gratificação”. 
 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Vargem Bonita (SC), 16 de Maio de 2019. 

 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado a presente Lei Complementar no Site Oficial dos Municípios – DOM em 17/05/2019, 

de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.               


