
LEI ORDINÁRIA N° 4467, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  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.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,

Faz  saber,  que  a  Câmara  Municipal  de  Jaboticabal,  em  sua   sessão  de,  21/10/2013
decretou e ele asnciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de
São Paulo,  por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública,  objetivando a conjugação de
esforços para o emprego de policiais civis e militares em atividades municipais delegadas ao Estado de São
Paulo.  

§ 1º.  As atividades Delegadas ao Estado serão, entre outras, as seguintes: 

I - vigilância em logradouros públicos e prédios municipais;

II - fiscalização de estabelecimentos comerciais;  

III  -  auxílio  em atividades de risco que tiverem necessidade de recursos humanos em
estado de alerta e capacitados para operações de salvamento ao público salvo em casos de emergência; 

IV -  operar sistemas de videomonitoramento; 

V - gestão das atividades administrativas próprias para a execução da presente Lei; 

VI - auxiliar o Município na fiscalização de atividades afetas ao Código de Posturas do
Município;  

VII  -  apoio  às  ações  próprias  do Serviço de Atendimento  Móvel  de  Urgência,  quando
cabíveis  e necessárias e de acordo com as normas estabelecidas  pelo Ministério  da Saúde e apoio às
operações fiscalizatórias executadas pelo Município;  

VIII  - auxiliar  o Município na fiscalização para cumprimento de leis municipais afetas a
Zona Rural; 

IX - auxiliar nas questões afetas à defesa civil do Município.

X  -  auxiliar  nas  questões  relacionadas  a  diversões  ou  eventos  públicos  patrocinados,
promovidos ou fiscalizados pelo Município e

XI-  auxiliar o Município nas questões ambientais locais. 

§  2º   O  emprego  de policiais  civis  e  militares  nas  atividades  a  que  alude  o  §1º  fica
estritamente reservado àqueles em exercício em qualquer unidade policial da Polícia Civil do município de
Jaboticabal,  e os classificados na 2ª Companhia da Polícia Militar  de Jaboticabal,  Base Operacional  da
Polícia Ambiental de Jaboticabal e Base Operacional do Corpo de Bombeiros de Jaboticabal. 

§ 3º O Poder Executivo Municipal arcará com a despesa mensal total de até R$50.000,00
(cinquenta mil reais). 

Art. 2º  Fica criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos
especificados  nesta  Lei,  a  ser  mensalmente  paga  pelo  Poder  Executivo  Municipal  aos  integrantes  das



Polícias Civil e Militar que exercerem a gestão, comando e execução da atividade municipal delegada ao
Estado de São Paulo por força de convênio celebrado com o Município de Jaboticabal. 

§ 1°  A Gratificação será calculada sobre o valor de referência Símbolo “CCCG” da Tabela
de Cargos e Salários, constante da Lei n° 3.733, de 03 de abril de 2008 e alterações posteriores.

§ 1º A Gratificação será calculada sobre o valor de referência Símbolo “CCCG” da Tabela
de Cargos e Salários, constante da Lei Municipal nº 3.734, de 03 de abril de 2.008. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 4619, de 2014).

§ 2°   Consideram-se,  para fins  de percebimento  da gratificação definida  no caput,  as
atividades  de  gestão  e  comando  das  atividades  delegadas  exercidas  pelos  Delegados  de  Polícia  e
Comandantes dos policiais civis e militares voluntários, em horas efetivamente trabalhadas.

Art. 3º A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada corresponderá à quantidade
de  horas  despendidas  pelo  servidor  estadual  no  exercício  exclusivo  da  atividade  delegada,  assim
classificada: 

I - Delegado de Polícia, Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1.º Tenente, 2.º Tenente
e Aspirante a Oficial, o valor corresponde a até 110% (cento e dez por cento), do valor de referência, por hora
trabalhada; e 

II - Policial Civil, que não seja Delegado de Polícia, Subtenente, 1.º Sargento, 2.º Sargento,
3.º Sargento, Cabo e Soldado, o valor correspondente a até 100% (cem por cento), do valor de referência,
por hora trabalhada. 

§ 1º  Os valores da gratificação serão revistos anualmente de acordo com a legislação que
a disciplina. 

§ 2º  O pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada é incompatível
com a percepção de outras vantagens de mesma natureza. 

Art. 4º  Para o acompanhamento da execução do convênio, será constituída Comissão
Paritária  de  Controle,  composta  por  08  (oito)  integrantes,  sendo:  04  (quatro)  servidores  da  Secretaria
Municipal de Governo de Jaboticabal, 02 (dois) membros da Polícia Civil e 02 (dois) membros da Polícia
Militar. 

§ 1º  Os servidores da Secretaria Municipal de Governo serão escolhidos pelo Prefeito
Municipal e os membros das Policias Civil e Militar serão por elas indicados. 

§  2º   A Presidência  da  Comissão  caberá  a um dos  servidores  municipais,  consoante
disposição do ato constitutivo, devendo prevalecer o seu voto na ocorrência de empate por ocasião das
deliberações do colegiado. 

§ 3º  A Comissão Paritária de Controle terá as seguintes responsabilidades: 

I - acompanhar a execução do convênio; 

II - avaliar a quantidade necessária de efetivo para o desempenho da atividade delegada e
encaminhá-la ao Delegado de Polícia Titular em Jaboticabal e ao Comando local da Polícia Militar; 

III - conferir o emprego de pessoal disponibilizado pelas Polícias Civil e Militar, atestando o
número de horas despendidas por cada policial civil e militar estadual no exclusivo exercício da atividade
delegada, bem como o montante total a ser transferido pela Prefeitura, de acordo com os valores fixados no
convênio; e 

IV - propor as alterações e adequações que se fizerem necessárias, bem como solucionar
os problemas não previstos. 

Art. 5º  O Prefeito Municipal poderá propor a designação de policiais civis e militar para
atuarem na gestão, comando e execução da atividade municipal delegada a que dispõe esta lei. 

http://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/cadastros/norma_juridica/sapl_documentos/norma_juridica/11386_texto_consolidado.pdf
http://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/cadastros/norma_juridica/sapl_documentos/norma_juridica/11386_texto_consolidado.pdf


Art.  6º   O  Poder  Executivo  enviará  mensalmente  ao  Poder  Legislativo  a  relação  dos
policiais civis e militares contemplados por esta lei, inclusive os valores individualizados despendidos. 

Art. 7º  Para a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um
crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal para o exercício de 2013, no
valor total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a seguinte classificação orçamentária: 

02-00-00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 
02-02-00 - Secretaria Municipal de Governo 
02-06-01 - Gabinete do Prefeito e Dependências 
3.3..90.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
06.181.0037.2.145 - Atividade Delegada Policiamento..........................R$150.000,00 

Parágrafo  único.  O  crédito  aberto  será  coberto  com  recursos  do  superávit  financeiro
verificado no Balanço Patrimonial de 2012. 

Art. 8º  O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes necessários que decorrem
desta Lei, no Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2010 a 2013, aprovado pela Lei
nº 3.988, de 23 de dezembro de 2009 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2013, aprovadas pela Lei  nº
4.373, de 15 de outubro de 2012. 

Art. 9º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 06 de novembro de 2013

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

CESAR RENATO POLETTI
Secretário de Administração 

Registrada e publicada no Setor de Secretaria Geral, 06 de novembro de 2013

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo


