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LEI MUNICIPAL NO2.230 de 09/11/2.016.,

"Autoriza o Executivo Municipal a conceder Gratificação, a título de Pró-
labore, aos Policiais Militares que realizem a fiscalização e o
policiamento ,?stensivo e repressivo e a preservação da ordem pública,
na cidade de Aguas da Prata e dá outras providências".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu
promulgo nos termos dos artigos: 42 L.O.M. e 42-) (Emenda L.O.M. nO
15) a seguinte

LEI:

Art.l0- Fica o Poder Executivo autorizado a criar
"Gratificação Especial", a título de "Pró-labore", em razão do convênio
firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
e pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN do município de
Águas da Prata(cópia em anexo) a ser concedida mensalmente aos
Policiais Militares que realizam a fiscalização e o policiamento ostensivo
e repressivo e a preservação da ordem pública no município de Águas
da Prata, e que possuam tempo mínimo de 06 (meses) de serviço
contínuo neste município.

Art.20- O pró-labore, instituído por esta lei, ficará a
critério do Executivo estipular o valor da gratificação e será pago
mensalmente para cada policial militar, independentemente da patente
no desempenho dos serviços mencionados no artigo anterior.

Art.30- Os beneficiados com o prÓ-labore perderão o
direito à gratificação quando:

I - estiverem em gozo de afastamentos, de qualquer
tipo, por período superior a 30 (trinta) dias;

11 encontrarem-se respondendo a qualquer
procedimento administrativo, que lhes impeça de exercer as atividades
de segurança pública;

111 - estiverem participando de curso por período
superior a 30 (trinta) dias, exceção feita, quando após o término do
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mesmo houver garantia, de pelo menos 6 (seis) meses, de
permanência na Organização Policial Militar - OPM do município;

IV - ao ser movimentado para outra Organização Policial
Militar - OPM;

Art. 40- O pagamento do pró-labore efetuado pela
Prefeitura Municipal de Águas da Prata aos Policiais Militares, não cria
vínculo empregatício de qualquer natureza e nem gera quaisquer outros
direitos e obrigações de ordem contratual ou patrimonial.

Art.50- O Comandante local da Polícia Militar
encaminhará a Prefeitura, um relatório constando os Policiais Militares a
serem contemplados com o pró-labore, bem como, o número dos
devidos registros (RE), se responsabilizando pela veracidade das
informações e também se responsabilizara em possíveis baixas.

Art.60- Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário,
a baixar atos regulamentares à execução desta lei, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua J)ublicação.

Art.70- As despesas decorrentes da presente lei e da
execução do convênio correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas quando necessárias.

Art.80- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos nove dias do mês de NQvembro_d!; dois mil e dezesseis.

Ma ~~Íva Ferre~
Presidente
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