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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.
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Jacarei,13 de julho de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl
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FUNCIONARlo

Encaminho anexo,  Projeto de Lei n° 22/2022,  para apreciagao dos Senhores

Projeto   de   Lei   n°   22/2022  -   Cria   a   Gratificaeao   por   Desempenho   de

Atividade  Delegada  nos  termos  que  especifica,  a  ser  paga  aos  militares  do  Estado  que

exercem  atividade  municipal  delegada  ao  Estado  de  Sao  Paulo,  por tonga  de  Convenio  a

ser celebrado com Municipio de Jacarei, e da outras providencias.

Sendo  a  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

S=sEDEb=T=
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarel-SP
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PROJETO  DE  LEI  N° 22,  DE  13 DE JULHO  DE 2022.

Cria  a  Gratificagao  por Desempenho de Atividade

Delegada  nos termos  que  especifica,  a  ser  paga

aos   militares  do   Estado  que  exercem   atividade

municipal  delegada  ao  Estado  de  Sao  Paulo,  por

forga de  Convenio a ser celebrado com  Municipio

de Jacarei, e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  no  uso  de  suas  atribuig6es,

faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1° Fica criada a Gratificaeao por Desempenho de Atividade Delegada,

nos termos especificados nesta Lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Policia

Militar que exercerem  atividades em  horario de folga,  previstas  na  legislagao municipal

e  pr6prias  do  Municipio  de  Jacarei,  delegadas  por forga  de  Convenio  a  ser celebrado

com o Estado de Sao Paulo, por intermedio da Secretaria de Seguranga Ptlblica.

§  1°  0  valor da  gratificagao  a  ser estabelecido  no  ambito  do  Convenio  a

que se refere o "caput",  sera fixado observando-se os seguintes limites:

I   -   em   150%   (cento   e   cinquenta   por   cento)   da   UFESP,   por   hora

trabalhada  ao  Coronel,  Tenente-Coronel,   Major,  Capitao,   1°  Tenente,  2°  Tenente  e

Aspirante a Oficial;

11 -em  130%  (cento e trinta por cento) da  UFESP,  por hora trabalhada ao

Subtenente,10 Sargento, 2° Sargento e 3° Sargento;

Ill -em  120% (cento e vjnte por cento) da UFESP,  por hora trabalhada ao

Cabo e ao Soldado.
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§  2°  Os  valores  da  gratificagao  serao  corrigidos  anualmente,  deL

com a legisla9ao que a disciplina e com o indicador referencial utilizado para o calculo.

§ 3° Cabefa ao Prefeito firmar o Convenio a que se refere o "caput" deste
artigo, nao podendo ser delegada a celebracao desse ajuste.

Art.  2°  As  despesas  com  a  execugao  desta  Lei  correrao  por  conta  das

dotag6es ongamentarias pr6prias.

Art.  3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito,13 de julho de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa  o

incluso  Projeto de  Lei  que cria  a  Gratificagao  por  Desempenho de Atividade  Delegada

nos termos que especifica,  a ser paga  aos  militares do  Estado que exercem atividade

municipal  delegada  ao  Estado  de  Sao  Paulo,  por forga  de  Convenio  a  ser celebrado

com Municipio de Jacarei, e da outras providencias.

0   Convenio   proposto   pelo    Municipio   de   Jacarei   visa   preencher   a

necessidade  Municipal  de  conjugar  esforgos  relativos  as  normas  de  Fiscalizagao  de

Posturas   no   Municfpio,   tais  como  fiscalizaeao  de   licengas   para  funcionamento  de

estabelecimentos   comerciais,   comercio   ambulante,   ocortencias   de   perturbaeao   do

sossego,   solicitag6es  de  chamada  do   156,   e  principalmente,   combater  os  eventos

noturno denominados "fluxos", externando o necessario amparo de militares do Estado.

Ressalte-se que,  a  autorizagao  para  celebrar convenio  com  o  Estado de

Sao  Paulo ja foi aprovada por esta Casa  Legislativa por meio da  Lei n a 6439, de 22 de

dezembro de 2021.

Entretanto,  a  Secretaria  de  Seguranga  Pdblica  do  Estado  de  Sao  Paulo

solicitou que para celebrar o convenio e  necessario que a criagao da Gratificagao a ser

paga fosse realizada atraves de modelo de Lei padrao do 6rgao,  razao pela qual se faz
necessario o presente projeto para adequagao legislativa.

Cabe  informar  que,  o  Gusto  com  a  Gratjficagao  por  Atividade  Delegada

esta  previsto  no  orgamento vigente,  conforme  autorizado  pela  Lei  n  a 6439,  de  22  de

dezembro de 2021  e disposto  na  Lei  Oreamentarja Anual  n° 6.433 de 29 de dezembro

de 2021.

Destaca-se que  o  presente  Projeto  esta  em  consonancia  com  a  Agenda

2030,  atingindo o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:I-
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Desta   forma,   o   Projeto   de   Lei   possui   s6Iido   escopo   legal,   conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  111  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I

do art.  30 da Constituigao Federal.

Justificado   nestes   termos,   a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcanear

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o   Projeto  de   Lei  para  apreciagao  e

aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  13 de julho de 2022.

`9s£E`sAN?ANA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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DECLARAQAO

lnformamos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto

no inciso 11, do art.16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,  Lei

de   Responsabilidade   Fiscal,   que   a   estimativa   de   lmpacto   Ongamentario  -

Financeiro  referente  a  cria9ao  da  Gratificacao  por  Desempenho  de  Atividade

Delegada  nos termos que especjfica,  a  ser paga  aos  militares  do  Estado que

exercem  atividade  municipal  delegada  ao  Estado  de  Sao  Paulo,  por fonga  de

Convenio a ser celebrado com Municipio de Jacarei, e da outras providencias.,

esta previsto no orgamento da mesma e sera suplementada se necessario.

As   despesas   decorrentes   com   a   execugao   da

presente   Lei  correrao  por  conta  das  dotag6es  consjgnadas  no  orgamento
vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei, 07 de julho de 2022.


