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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.131, DE 19 DE OUTUBRO DE 2.018 
Cria a Gratificação por Desempenho de 
Atividade Delegada, nos termos que especifica, 
a ser paga aos Policiais Militares, Policiais 
Civis e integrantes do Corpo de Bombeiros 
Militar que exercem atividade municipal 
delegada ao Estado de São Paulo por meio de 
convênio celebrado com o Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l' 

§ !º 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art.2° 

Art. 3º 

A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, criada nos termos da Lei Municipal nº 
6.403, de 30 de agosto de 2.013, e especificada nos termos da presente lei, será mensalmente paga 
aos integrantes da Po!fcia Militar, Polfcia Civil e Corpo de Bombeiros Militar que exercem atividade 
municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio celebrado com o Município de 
Bauru. 

A gratificação será calculada sobre o valor da grade salarial C-1 dos Especialistas Técnicos, nos 
seguintes percentuais: 

1- até 100% (cem por cento), aplicável ao Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, !º 
Tenente, 2º Tenente, Aspirante a Oficial e Delegado de Polfcia; 

II - até 75% (setenta e cinco por cento), aplicável ao Subtenente, 1° Sargento, 2° Sargento, 3º 
Sargento, Cabo, Soldado e Policiais Civis das demais carreiras operacionais. 

O valor da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada será fixado pelo Executivo, 
mediante decreto, de acordo com a natureza e a complexidade das atividades objeto de cada 
convênio, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas e levadas em 
consideração por ocasião da assinatura do ajuste ao qual se refira. 

O pagamento da gratificação é incompatível com a percepção de outras vantagens de mesma 
natureza. 

Os valores da gratificação serão revistos de acordo com a legislação que disciplina o reajustamento 
geral da remuneração dos servidores municipais. 

Caberá ao Prefeito Municipal firmar os convênios a que se refere o caput deste artigo, não podendo 
ser delegada a celebração desse ajuste. 

Deverão os Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros Militares, quando em atividade 
delegada, estarem respectivamente identificados com suas vestimentas funcionais, bem como 
portando dispositivo de fácil visualização, contendo o nome "Atividade Delegada". 

Será encaminhada à Câmara Municipal quinzenalmente, relação nominal dos Policiais Militares, 
Policiais Civis e Bombeiros Militares que atuaram exercendo atividade delegada no município, da 
quinzena anterior, indicando: postos de trabalho; horário; viatura utilizada e atividades que foram 
exercidas pelos mesmos. 

As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.131/18 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pub cação, vogando em especifico a Lei Municipal nº 
6.403, de 30 de agosto de 2.0,.Ji!.;3·'----

Bauru, 19 de outubr Cle 2.018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.162 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.019 

P. 41.734/09 Regulamenta o pagamento da Gratificação por Desempenho 

de Atividade Delegada, criada pela Lei Municipal nº 7.131, 

de 19 de outubro de 2.018. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, criada pela Lei Municipal nº 7.131, de 19 de outubro 

de 2.018, será paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar que exercem atividade municipal delegada 

ao Estado de São Paulo por meio de convênio a ser celebrado com o Município de Bauru. 

 

Art. 2º O valor da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada será estabelecido de acordo com as 

disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas e levadas em consideração por ocasião da assinatura 

do convênio. 

 

Art. 3º  O valor mensal da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, corresponderá a quantidade de horas 

despendidas pelo Militar Estadual no exercício exclusivo da atividade delegada e sua gestão, observados os 

seguintes limites: 

 

I –  ao Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1º Tenente e 2º Tenente, o valor de cada hora 

despendida poderá ser fixado entre o percentual de 0,74% à 0,782% do equivalente a 100% da grade 

salarial dos Especialistas Técnicos I; 

 

II –  ao Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo e Soldado, o valor de cada hora 

despendida poderá ser fixado entre o percentual de 0,902% à 0,986% do equivalente a 75% da grade 

salarial dos Especialistas Técnicos I. 

 

Art. 4º Para o pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada a Polícia Militar encaminhará ao  

Gabinete do Prefeito, planilhas com o número de horas despendidas por cada Militar Estadual no exclusivo 

do exercício da atividade delegada, bem como o montante total de acordo com os valores fixados no 

convênio. 

 

Art. 5º O Gabinete do Prefeito se incumbirá de protocolar a documentação, atestar o montante total de cada período 

e encaminhar à Secretaria Municipal de Economia e Finanças para o empenho. 

 

Art. 6º Os valores empenhados serão transferidos aos Militares Estaduais em contas correntes indicadas pelos 

mesmos para tal fim. 

 

Art. 7o  Sobre a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada não haverá descontos previdenciários. 

 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Bauru, 11 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


