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Mesépolis, 21 de junho de 2021. 

Oficio n* 100/2021 

Exmo. Sr. 
MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da CêAmara Municipal 

Mesépolis/SP 

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentê-lo e ao 

mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o Projeto de Lei n” 

017, de 21 de junho de 2021, due prevê '“Cria a Gratificacao por 

Desempenho de Atividade Delegada nos termos gue especifica, a ser 

paga aos Militares do Estado gue exercem atividade municipal delegada 

ao Estado de Sao Paulo, por forca de Convênio a ser celebrado com o 

Municipio de Mesépolis, e da outras providências.”, para apreciacao 

dessa colenda CAmara de Vereadores. 

Esperamos a pronta apreciac&o e aprovacao deste 

Projeto de Lei, o gual necessita gue seja discutido e votado com a brevidade 

possivel, na regimental. 

Certo de poder contar com atenGao dos nobres 

Vereadores, para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos 

sinceros protestos de elevada estima e distinta consideragao. 

Atenciosamente, 
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JOSE CAR f S DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N* 017/2021. 

  

Mes6polis, 21 de junho de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa 

Excelência e a seus llustres Pares, para apreciacêo, o incluso Projeto de Lei 

Complementar, due prevê: “Cria a Gratificacao por Desempenho de 

Aftividade Delegada nos termos due especifica, a ser paga aos Militares 

do Estado due exercem atividade municipal delegada ao Estado de Sao 

Paulo, por forca de Convênio a ser celebrado com o Municipio de 

Mesépolis, e da outras providências.” 

A Operacêo Delegada é realizada por meio de um 

cConvênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de Sao Paulo para gue 

agentes voluntaêrios da Policia Militar reforcem o policiamento na cidade 

durante suas folgas. 

Esperamos a pronta apreciac&o e aprovacêo deste 

Projeto de Lei, o gual necessita gue seja discutido e votado em REGIME DE 

URGÊNCIA, na regimental. 

Ao ensejo e contando com a compreensêo dos nobres 

vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e 

considerac&o. 

Atenciosamente 

JOSÊ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Excelentissimo Senhor 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 
Presidente da CêAmara Municipal 
Mes6épolis/SP
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PROJETO DE LEI N? 017, DE 21 DE JUNHO 2021. 

Cria a Gratificacêo por Desempenho 
de Atividade Delegada nos termos 
gue especifica, a ser paga aos 
Militares do Estado ague exercem 
atividade municipal delegada ao 
Estado de Sêo Paulo, por forca de 
Convênio a ser celebrado com o 
Municipio de Mesépolis, e dé outras 
providências. 

O Prefeito do Municipio de Mesépolis, no uso das 

atribuicêes gue Ihe sêo conferidas por lei, faz saber gue a cAmara municipal 
decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1* Fica criada a Gratificacao por Desempenho de 
Atividade Delegada, nos termos especificados nesta lei, a ser mensalmente paga 
aos integrantes da Policia Militar due exercerem atividades, em horêrio de folga, 
previstas na legislacêo municipal e préprias do Municipio de Mesêpolis, 
delegadas por forca de Convênio a ser celebrado com o Estado de Sêo Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Seguranca Publica. 

$ 1” A gratificacêo serê calculada sobre os seguintes 
valores: 

|- 150% (cem e cinduenta por cento) da UFESP, por hora 

trabalhada ao Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitêo, 1* Tenente, 2” Tenente 
e Aspirante a Oficial, Subtenente, 1* Sargento, 2” Sargento, 3” Sargento 

II - 130% (cento e trinta por cento) da UFESP, por hora 
trabalhada ao Cabo e Soldado. 

$ 2“ O valor da Gratificacêo por Desempenho de Atividade 
Delegada ser fixado pelo Executivo, de acordo com a natureza e a 
complexidade das atividades objeto de cada convênio, respeitadas as 
disponibilidades orcamentaêrias e financeiras verificadas e levadas em 
considerac&o por ocasiëo da assinatura do ajuste ao gual se refira. 

$ 3” A gratificac&o de due trata o caput tem natureza 
indenizatéria, nêo sera incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem 
cCoOmo nao ser considerada para calculo de guaisguer vantagens pecunidrias, 
nêo incidindo sobre ela os descontos previdenciërios, de assistência médica ou 

de natureza tributaria. 

I 

—



     
2e d Y H H t d rn yk Ad 

er /i d ys Es €, O Es O EE S 
VA re EER RUMG a Uma nova histêria 
MEsG po SEREEEEEEREEEEERREREEEESEEREESREESSESTADO DE SAO PAULOSSSSSSSEREEEEEESEEEEEEEEREEELEEEE 

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice, N* 1785 - Centro - Mesépolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabineteë@mesopolis.sp.gov.br 

$ 4” Os valores da gratificac&o ser&o revistos anualmente 
de acordo com a legislac&o gue a disciplina. 

$ 5* Caber4 ao Prefeito firmar o convênio a gue se refere o 
caput deste artigo, n&o podendo ser delegada a celebracêo desse ajuste. 

Art. 2? As despesas com a execuc&o desta lei correr&o por 
conta das dotacées orcamentêrias prêprias. 

Art. 3” Esta lei entrarê em vigor na data de sua publicacao, 
com efeitos prêticos somente ap6s o periodo pandêmico, obedecendo os 
ditames legais descritos na Lei Complementar Federal ne 173, de 27 de maio de 
2020, artigo 08% e outros. 

Mesépolis, 21 dejunho de 2021. 

JOSÊ CARLOS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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