Prefeitura Municipal de Penápolis
EXCELENTÍSSIMO
PENÁPOLlS.

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

DE

VEREADORES

DE

Mensagem n° 65, de 26 de novembro de 2018.

A par de nossas cordiais saudações, enviamos o Projeto de Lei
que altera a redação dos incisos I e 11do artigo 3°, da Lei n° 1794, de 15 de dezembro de
20 11, que autoriza o Município de Penápolis a celebrar convênio com o Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e cria a gratificação por
desempenho de atividade delegada.
A alteração se faz necessária, uma vez que a Lei em qucstão é de
2.0 11, e nunca foi implantada e também não foi firmado convênio com o Governo do Estado
por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, sendo que o momento atual requer que o
convênio seja firmado, considerando a Municipalização do Trânsito, prevendo muito mais
atividades a serem executadas.
A Lei anterior, previa o pagamento da gratificação por
desempenho da atividade delegada em valor fixo, a nossa proposta é estipular o valor em
UFESP, como foi adotado na maioria das cidades que já possuem convênio firmado, tais
como Buritama, Andradina, entre outras.
Informamos também, que de inicio, estaremos pagando 10 horas
de atividade por semana, para dois policiais, posteriormente, quando o Município estiver em
melhores condições financeiras, estaremos estendendo gradativamente, o horário a ser
cumprido.
Sendo o que se apresenta na oportunidade, rogamos pela
aprovação do presente projeto de lei e aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de
elevado apreço.
Atenciosament
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PROJETO

DE LEI

••Altera a redação dos incisos I e " do artigo 3° da Lei 1794,
de 15 de dezembro de 2011".
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Art. 1° Os inCISOSI e 11 do artigo 3° da Lei 'no 1794 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° .....

o •••••••••

o o ••••••••••••••••••••

o ••••

o ••

o.

o •••••••••••••••••••••••••••

o ••

;;

•••••••

o'

I - Coronel, Tenente-Coronel, M~jor, Capitão, lO,Tenente, 2°
Tenente e o Delegado de Polícia, o valor de cada hora despendida será de 1,41 UFESP; e
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" - Subtenente, I. Sargento, 2° Sargento, 3. Sargento, Caho,
Soldado e Policial Civil que não seja Delegado de Policia, -o valor de cada hora
despendida será de I UFESP.
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Art. 2° As despesas com a execução da presente Lei correrão por
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
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LEI N° 1794, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

"Autoriza o. Município de Penãpolis a
celebrar convênio com o Estado de São
Paulo, por Intermédio da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e cria a
gratificação por desempenho de atividade
delegada,"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica o Municlpio de Penápolis autorizado a celebrar convênio, termo
aditivo e plano de trabalho com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, para conjugação de esforços com vistas à
colaboração técnico-material das Polícias Militares e Civis e para o emprego de
Policiais Militares e Civis em atividades municipais delegadas ao Estado de São
Paulo.
Art. 2° Fica criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada,
nos termos especificados nesta Lei, a ser mensalmente paga pelo Poder Executivo
Municipal aos integrantes da Polícia Militar que exercerem a gestão e execução da
atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio
celebrado com o Municfpio de Penápolis.
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Parágrafo único. Consideram-se, para fins de percebimento da gratificaç<i~ I
definida no "caput", as atividades de gestão das atividades delegadas exe(Cid~ ~
pelos comandantes dos militares voluntários, em horas efetivamente trabalhadas.
Art. 3° A Gratificação por Desempenha de Atividade Delegada
corresponderá à quantidade de horas despendidas pelo servidor estadual no
exercício exclusivo da atividade delegada, assim classificada:
I - Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1° Tenente, 2" Tenente e o
Delegado de Policia, o valor de cada hora despendida será de R$ 22,68, e
11 - Subtenente, 1° Sargento, 2" Sargento, 3° Sargento, Cabo, Soldado e
Policial Civil que não seja Delegado de Polícia, o valor de cada hora despendida
será de R$ 16,05.
Parágrafo único. O pagamento da Gratificação por Desempenho de
Atividade Delegada é incompatível com a percepção de.outras vantagens de mesma
natureza.
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Art. 4° Cada participe responderá-pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, 9 6", da Constituição
Federal.
Art. 5° O prazo de duração do convênio é de 05 (cinco) anos, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
Art. 6"
As despesas com a execução da presente Lei Córrerão por conta
de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7" Esta.Aei entrarái:.
vigor na data de sua publicação, revogadas
eventuais disposições em contrári .'
PREFEITURA MUNICIPAL DE P NÁr;'OLlS, em 15 de de~mbro de 2011.
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Registrada e publicada no
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EVANDRO HEN

1

1i

.

pedienta e Patrimônio da Secretaria
mbro de 2011.
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