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INDICAÇÃO N° 134/2021 

MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA, Vereadora da Câmara Municipal de Urânia, no uso de 
suas atribuições legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Márcio Arjol Domingues, para que sejam 
tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para 
que seja criada uma gratificação a ser paga aos funcionários públicos da Administração Pública 
Municipal Direta, Autárquica e Fundacional da área da Saúde de Urânia que atuem ou atuaram na linha 
de frente ao combate e enfrentamento à pandemia da Covid-19, nos termos do anteprojeto de lei 
abaixo: 

PROJETO DE LEI N° /2021 
"Cria gratificação a ser paga aos funcionários públicos 
da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica 
e Fundacional da área da Saúde de Urânia que atuam 
ou atuaram na linha de frente ao combate e 
enfrentamento 6 pandemia da Covid-19 e dá outras 
providências". 

Artigo 10  - Fica instituída uma gratificação aos funcionários públicos da Administração Pública Municipal 
Direta, Autárquica e Fundacional da área da Saúde de Urânia que atuem ou atuaram na linha de frente 
ao combate e enfrentamento à pandemia da Covid-19. 
Parágrafo Único — A gratificação de que trata o "caput" deste artigo é um beneficio de caráter 
indenizatório e não incorporável, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, a ser pago 
exclusivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. 
Artigo 2° - Os critérios específicos para a percepção da gratificação deverão constar em Decreto do 
Poder Executivo. 
Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
antecipadamente agradecemos. 
Câmara Municipal de Urânia (SP), 28 de outubr de 2021. 
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