sendo o Adicional de Incentivo ao Magistério
considerado de caráter permanente e outras que a legislação
previdenciária determinar."
condições especiais,

O Decreto n. 189, de 19 de junho de 2000, regulamentou a função
gratificada dos Secretários de Unidades Escolar no Sistema Municipal de Ensino e
dispõe em seu art. 1 1
:

"Os servidores do Grupo de Apoio Administrativo, Técnico-Administrativo
e/ou similar, que exercerem por designação do Secretário Municipal de
Educação, a função de Secretário de Unidade Escolar e/ou similar,
terão direito ao recebimento de gratificação conforme o especificado no
Anexo único, deste Decreto."

A LO n. 118/2007, em seu art. 2 0 , conceitua "Rede Municipal de
Ensino", "Unidades Escolares" e "Centros de Educação Infantil Municipal", conforme
segue:
"[ 1
II - Rede Municipal de Ensino - REME: conjunto de instituições e órgãos
que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Educação:
III- Unidades Escolares - UE: unidades que desenvolvem atividades
de Ensino Fundamental e Educação Infantil, integrantes da REME;

[.1
XVI - Centros de Educação Infantil Municipal - CEIM - Centros que
desenvolvem atividades de educação infantil para crianças de zero a
cinco anos de idade, integrantes da REME."

A legislação municipal prevê a concessão de gratificação aos
servidores que desempenham as funções de Secretário de escola, bem como
funções similares.
Além disso, não há razão para diferenciar as Unidades Escolares
dos Centros de Educação Infantil - CEIM's, pois a gratificação se refere a função.
Assim, tendo em vista que atualmente os CEIM's contam apenas
com 01 servidor administrativo, o qual exerce todas as funções de secretário, estes
devem requerer a gratificação, já que não se pode tratar de forma desigual os iguais.
É a consulta.

Dourados - MS, 20 de setembro de 2012.
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