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INDICAÇÃO 153/2021 

De 13/10/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que conceda aos professores da Rede Pública Mu-

nicipal de Santa Lúcia, uma gratificação Adicional de Pós 

Graduação – APG.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Muitas prefeituras de nossa região, concede aos 

professores da Rede Pública Municipal de Ensino, uma 

gratificação de Adicional de Pós Graduação - APG;  

O APG é um percentual pago ao servidor sobre o valor 

do seu vencimento, sendo: 13% (treze por cento) em nível 

de especialização, 16% (dezesseis por cento) em nível de 

mestrado 19% (dezenove por cento) em nível de doutorado;      

Além de premiar os resultados, o poder público está 

recompensando cada vez mais os servidores que estudam e 

obtêm diplomas acadêmicos;  

O APG é levado para a aposentadoria, desde que o 

servidor tenha obtido seu diploma na ativa;  

Em todos os casos, é preciso apresentar o certificado 

de conclusão do curso e o histórico escolar, no setor de 

RH – Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e requerer 

o pagamento do benefício;  
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GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

legais, INDICA a mesa satisfeitas às formalidades, para 

que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MU-

NICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade, para que conceda 

aos professores da Rede Pública Municipal de Santa Lúcia, 

uma gratificação Adicional de Pós Graduação – APG.  

INDICO ainda que tais benefícios sejam concedidos também 

para servidores de outros setores da Prefeitura Municipal 

de Santa Lúcia.   

Tais medidas se fazem necessárias, visando oferecer 

maiores incentivos aos servidores públicos municipais, 

para que os mesmos estejam sempre aperfeiçoando seus 

conhecimentos em reciclagens em prol de nossos alunos.    

    Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Outubro de 2021. 
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