
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA 
Estado de São Paulo 
“Cidade Ilustre”  

– Primeiro Povoado do Brasil –  
________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Departamento Municipal de Governo e Administração  

Av. Independência, 374 – Rocio –Cananéia/SP.    fone: 13 3851-5100    ramal 5117/5135   
 

Saibam todos quanto virem ou dele conhecimento tiverem, que nesta data foi 

promulgada e sancionada a presente 

 
LEI Nº 2.389/2021 – Em 22 de dezembro de 2021. 

 

Dispõe sobre a Autorização de Celebração de Convênio 

do Poder Executivo Municipal com o Estado de São 

Paulo visando a Criação do Programa “Atividade 

Delegada”, com a consequente criação de Gratificação 

a ser paga aos Policiais Civis e Militares que a 

exercerem, e dá outras providências. 
 

ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito Municipal da Estância de Cananéia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, em Sessão 

Extraordinária realizada em 21/12/2021, aprovou por 09 votos favoráveis, o Projeto de Lei, e ELE 

sanciona e promulga a presente  

 

Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de 

São Paulo, visando a conjugação de esforços para implantação do programa denominado 

“Atividade Delegada”. 

 

§ 1º O presente convênio tem como objetivo o desenvolvimento   de   programa   integrado   

de fortalecimento da segurança pública e combate à violência e consiste na execução de atividades 

administrativas municipais de modo compartilhado com policiais civis e militares, devidamente 

munidos do seu respectivo equipamento de proteção individual, em escala especial, isolados ou em 

apoio a agentes do município, em locais a serem especificados em plano de trabalho próprio. 

 

§ 2º O termo de convênio a ser firmado entre os partícipes disciplinará a cooperação descrita 

no caput e, ainda, as obrigações comuns e específicas de cada um, descrevendo, expressamente, os 

deveres e obrigações das partes. 

 

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de 

janeiro de 2022. 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 22 de dezembro de 2021. 
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