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Oficio n° 553/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 04 de dezembro de 2019.

pROTex3OLO Np

qA§eda-DATA.o5',tl`

lFIAL DE JACARElCAMARAMUNIC

Encaminho  em  anexo  o  Projeto  de  Lei  n°  33/2019,  para  apreciagao  dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  33/2019 -Autoriza o Servieo Aut6nomo de Agua e Esgoto

de Jacarei - SAAE a conceder parcelamento de seus cfeditos.

Sendo  o  que  mos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

zA,;:i-::.:.:S;-riT;;;
Prefeito do  Municipio de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarel-SP
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PROJETO DE LEI  N° 33, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Servieo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacarei -

SAAE a conceder parcelamento de seus cfeditos.

0 PREFEIT0 DO MUNICIPIO DE JACAREl, no uso de suas atribui?6es, faz saber

que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DOS CREDITOS DO SAAE E SEU  PARCELAMENTO

Art.  1° Fica o Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacarei -SAAE autorizado

a conceder parcelamento de seus cteditos vencidos no exercicio,  inscritos em divida ativa e/ou

em  cobran?a judicial  ou extrajudicial.

Art. 20 Consideram-se,  para os efeltos desta lei:

I -cfeditos do SAAE: tarifas de agua e esgoto,  precos publicos de outros servigos

prestados pelo SAAE e multas impostas por infragao, al6m dos acfescimos legais e contratuais;

11 -parcelamento: divisao dos valores devidos ao SAAE em parcelas mensais, nos

termos e limites fixados por esta lei;

Ill  -  reparcelamento:  redivisao  de  valores  devidos  ao  SAAE,  que  tenham  sido

objeto  de  parcelamento,  inclusive  revogado  ou  que  esteja  em  condie6es  de  revogagao,  por

inadimplencia:

lv -negociaeao: quando utilizado nesta lei o termo negociaeao,  a regra aplica-se

aos institutos previstos  nos  incisos 11 e  Ill.

Pafagrafo unico. Os acfescimos legais e contratuais previstos no inc.  I do art. 2°,

desta lei,  sao os seguintes:

I -correeao monetaria sobre o valor principal, a partir do vencimento,  baseado no

lNPC -lBGE ou  outro  indice oficial que venha  a substjtui-lo;
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11  -  multa  de  2%  (dois)  por cento  sobre  o  valor  principal  acrescido  da  corregao

monetaria;

Ill -juros de mora a razao de  1%  (urn por cento) ao  mss,  ou fragao, pro rafa c/r.e,

sobre o valor principal,  acrescido da correeao monetaria;

lv -juros de financiamento de 0,5% (meio par cento) ao mss;

V -  honofarios  advocaticios,  quando em  execueao fiscal  ou  cobranca Judicial  ou

extrajudicial;

Vl   -  despesas  processuais,   demais  encargos  previstos  em   lei  ou  contrato  e

emolumentos.

Art. 3° 0 valor da parcela estabelecida na negociaeao nao podefa ser inferior ao

equivalente a uma tarifa minima correspondente a categoria do im6vel que originou os debitos

Art. 4° A relagao dos debitos do  usuario junto ao SAAE  podera ser solicitada  na

Unidade de Atendimento  pelo devedor ou  por terceiro que  comprove  interesse  na quitagao da

divida ou na negociagao.

§1°  Para  comprovar  interesse  na  quitagao  ou  negociaeao  da  divida,  o  terceiro

devera   comprovar,   a   partir   de   provas   documentais   a   serem   anexadas   a   solicitaeao   de

transferencia de cadastro:

I   -  qualquer  especie   de  direito  possess6rio  sabre  o  bern  im6vel   ou   relagao

contratual relativa ao mesmo;

11 -vinculo de parentesco de ate terceiro grau, casamento ou uniao estavel com o

sujeito passivo da obrigagao.

§2°   Como   prova   documental   sefao   aceitos   escritura   definitiva   ou   matricula

atualizada do im6vel, contrato de compra e venda, contrato de financiamento imobiliario, contrato

de comodato,  contrato de locagao, contrato social,  estatuto ou regimento interno,  acompanhado

de ata de assembleia de eleigao e mediante procuraeao, quando o caso, alem de outros que se

fagam necessarios a 6poca da solicita?ao.

Art. 5° A negociaeao sera firmada pelo devedor ou terceiro interessado mediante

assinatura de Termo de Compromisso de Pagamento.

•+--\----
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§1° E imprescindivel a apresentagao de procuraeao assjnada pelo sujeito passivo

da   obrigaeao  caso   o  Termo  de   Compromisso  de   Pagamento  de   Dfvida   seja  firmado   par

representante do devedor ou do terceiro interessado.

§2°  Sendo  o  interessado  no  parcelamento  do  debito  urn terceiro  que  nao  esta

cadastrado como consumidor do  im6vel,  o  mesmo devera  primeiramente  realizar a atualizagao

do cadastro pelas via§ disponjbiljzadas pelo SAAE Jacarei.

CAPITULO  11

DOS CREDITOS VENCIDOS NO EXERcicIO

Art.  6° 0  parcelamento  de  divida  do exercicio  deve  compreender todo  a  debito

vencjdo no exercicio e somente podefa ser feito em parcelas mensais e consecutivas, sendo que

a llltima parcela podera ter vencimento ate o dia 20 (vinte) de dezembro do ano em que se realiza

a  negociagao,  independente  da  data  de  vencimento  das  demais  parcelas,  de  acordo  com  os

criterios estabelecidos nesta lei.

Pafagrafo   Ilnico.   0   parcelamento   previsto   no   capuf   fica   condicionado   ao

pagamento  de  entrada  de,  no  minimo,  25%  (vinte  e  cinco  par  cento)  do  total  dos  debitos,

atualizados ate data do pedido,  a ser quitada ate o primeiro dia util imediatamente posterior ao

da assinatura do Termo de Compromisso de Pagamento.

Art.  7° A Diretoria  Comercial  sera  a autoridade  competente  para decidir sobre  a

concessao da negociaeao de creditos compreendidos neste Capitulo.

Pafagrafo ilnico: A negociagao sera firmada no balcao de atendimento do SAAE,

no Totem  de Autoatendimento,  no Aplicativo do  SAAE Jacarei ou  na Agencia Virtual  do SAAE

Jacarei.

Art.    8°    Cada    usuario    podefa    ter    ate    02    (duas)    negociag6es    vigentes

simultaneamente relativas a debitos do exercicio do mesmo im6vel.
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Art. 9° Sera revogado o parcelamento caso a entrada nao seja quitada no prazo

estabelecido  no  paragrafo ilnico do art 60 desta lei,  ou haja atraso superior a 30 (trinta) dias  no

pagamento de qualquer parcela.

Art.10 Caso haja parcela em atraso, ou o parcelamento seja revogado ou esteja

em  condig6es  de revogagao  por inadimplencia,  o  usuario tefa  direito  a  urn reparcelamento,  no

qual podefa optar por incluir os debitos vincendos.

CApiTULO  111

DOS CREDITOS  INSCRITOS  EM  DivIDA ATIVA OU

EM COBRANCA JUDICIAL OU  EXTRAJUDICIAL

Art.   11   0   parcelamento  dos  valores   inscntos  em   divida  ativa   ou  objeto   de

execueao fiscal ou cobranga Judicial ou extrajudicial fica condicionado ao pagamento de entrada

de,  no  minimo,  10%  (dez  por cento)  do  valor total  do  d6bito,  a  qual  devera  ser quitada  ate  o

primeiro  dia   dtil   imediatamente  posterior  ao  da  assinatura  do  Termo  de   Compromisso  de

Pagamento, sob pena de revogaeao

§1° 0 percentual da entrada prevista no capuf podera ser reduzido pela metade,
se comprovada a hipossuficiencia do interessado, que sera aferida a partir dos mesmos crit6rios

adotados   pelo   SAAE   para   classificagao   do   usuario   na   categoria   "residencial   econ6mica",

previstos no Capitulo Xll do Regulamento Geral do SAAE ou norma especifica.

§2°  Fica  dispensado  do   pagamento  da  entrada   prevista   no   capuf  o  usuario

adimplente que  pretenda  repactuar o saldo remanescente do  parcelamento contraido,  a fim de

reduzir a valor das parcelas.

§3° 0 valor remanescente podera ser negociado da seguinte forma:

I -d6bitos at6100 VRMs,  em ate 36 parcelas;

11  -debitos de  101  a 500 VRMs,  em  ate 48 parcelas;

Ill -debitos acima de 500 VRMs,  em ate 60 parcelas.
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Art.12 No reparcelamento poderao ser incluidos os debitos vencidos ate o tlltimo

dia   dtil   do   exercicio   anterior,   ja   inscritos   em   divida   ativa,   e   poderao   ser   unificados   os

parcelamentos vigentes.

Art.13 Caso o interessado possua d6bitos em diferentes fases de cobranga, serao

realizadas  negocia?6es  distintas  para  aqueles  inscritos  em  divida  ativa  e  para  aqueles ja  em

cobran9a judicial ou extrajiidicial.

§1°  Em  se  tratando  de  execueao  ou  cobranGa  judicial,   a  negociagao  devera

abranger todas as referencias objeto de urn mesmo processo judicial,  podendo contemplar mais

de urn processo,  se o usuario assim optar.

§2°  A  concessao  da  negociaeao  pleiteada  fica  condicionada  a  desistencia  de

eventuais ag6es judiciais, impugnac6es, embargos a execugao fiscal ou outros recursos, judiciais

ou administrativos.

Art.14 Compete aos  Procuradores do SAAE concederem a  negociagao prevista

neste Capitulo, desde que atendidos os crit6rios previstos nesta lei.

Art.15 Fica a Procuradoria Juridica do SAAE autorizada a nao ajuizar e a desistir

de ag6es ou execug6es fiscais de debitos cujos valores consolidados sejam iguais ou inferiores

a 7 VRM`s  ovalor de  Referencia do Municipio).

Art. 16 As negociae6es serao imediatamente revogadas nas seguintes hip6teses:

I -falta de pagamento de 3 (ties) parcelas consecutivas;

11  -  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  no  pagamento  de  qualquer  uma  das

parcelas.

§1°   A   revogacao   da   negociagao   implica   na   exigibilidade   imediata   do   saldo

remanescente  da  divida,  com  os  acrescimos  legais  e  contratuais,  sendo  permitido  ao  usuario

requerer o reparcelamento.

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarel' -SP

Telefone;  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

.i-ii.i  _.. .



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.17 0 reparcelamento esta condicionado ao recolhimento da primeira parcela

em valor correspondente a:

I   -   10%   (dez   por  cento)   do  total   dos   debitos  consolidados,   para   o   primeiro

reparcelamento;

11  -15%  (quinze  por  cento)  do  total  dos  d6bitos  consolidados,  para  o  segundo

reparcelamento;

Ill  -  20°/o  (vinte  por  cento)  do  total  dos  debitos  consolidados,   para  o  terceiro

reparcelamento;

IV -25% (vinte e cinco por cento) do total dos debitos consolidados,  para o quarto

reparcelamento.

§1° Aplica-se a este dispositivo as regras previstas nos pafagrafos do art.  11  desta

lei.

§2° Tendo  o  devedor ou  interessado  feito  uso  dos  04  (quatro)  reparcelamentos

previstos no caput,  nao sera admitida nova negociagao,  cabendo apenas a quitacao da divida.

CApiTULO  IV

DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art.  18  Durante  o  prazo  de  pagamento firmado  na  negociaeao,  se  as  parcelas

estiverem em dia, a certidao de debitos, quando solicitada, sera expedida em cafater de "positiva

com efeito de negativa",  constando a existencia da negociaeao.

Art.19 A formalizaeao do pedido de negociagao implica no reconhecimento,  pelo

devedor, dos d6bitos nele incluidos e o obriga a comprovar o recolhimento das custas e encargos

devidos.

Art.  20 0s parcelamentos vigentes, firmados antes da entrada em vigor desta lei

permanecerao inalterados,  desde que  pagos  no prazo estabelecido no correspondente Termo

de Compromisso.
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Paragrafo Unico.  Em caso de revogagao dos parcelamentos previstos no capur

deste artigo, os debitos podefao ser reparcelados em conformidade com esta lei.

Art. 21  0 Poder Executivo regulamentara a presente lei,  naquilo que couber.

Art.   22   Esta   Lei  entra   em   vigor  na   data  de  sua   publicaeao,   revogadas   as

disposit:6es em contrario.

Gabinete do Prefeito,  03 de dezembro de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do lulunicipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho a  honra de submeter a  analise dessa  Egfegia Casa  Legislativa,  o  incluso

Projeto de Lei, que autoriza o Servieo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacarei -SAAE a conceder

parcelamento de seus cteditos.

Atualmente,  a concessao de parcelamento dos debitos junta ao SAAE ocorre de

acordo com  as  normas existentes sobre  parcelamento de debitos junto a Administraeao Direta,

criterio que dificulta a  regularizaeao da situagao fiscal  pelos  contribuintes e  aumenta o ntlmero

de inadimplentes.

A Proposta  Legislativa  permite  ao  usuario  o  parcelamento dos debitos  vencidos

no exercicio,  bern coma daqueles vencidos em  exercicios  anteriores,  inscritos em divida  ativa,

ou   em   fase   de   cobranc;a  Judicial   ou   extrajudicial,   ou   seja,   todos   os  debitos   poderao   ser

parcelados,  oferecendo ao consumldor todas as facilidades possiveis  para que regularize suas

dividas junto ao SAAE,  de acordo com suas possibilidades financeiras.

Outrossim,   em   caso   de   revogaeao   do   parcelamento,   a   proposta   autoriza   a

solicitaeao  de  reparcelamento,  propiciando  e  incentivando  a  regularizaeao  dos  debitos  pela

populagao jacareiense. Se comparada a legislagao vigente, a proposta duplica as possibilidades

oferecidas ao municipe para se regularizar perante o SAAE.

Destaca-se  que  a  proposta  legislativa  visa  a  atender  solicitagao  dos  pr6prios

usuarios,  definindo  os  crit6rios  e  requisitos  para  formalizaeao  da  negociagao  com  base  nas

especificidades   do   SAAE   e   focando   principalmente   nos   consumidores   de   baixa   renda,

pertencentes a categoria de usuarios do SAAE denominada "residencial econ6mica", aos quais,

por exemplo,  pode ser concedida  redugao de  50%  no  percentual exigido a titulo de entrada  na

negocia?ao.

~.....:.`(.-----.-_`
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Outro exemplo quanto a adequagao do projeto as peculiaridades do SAAE,  o art.

3° determina que  o  valor da  parcela  prevista  na  negociagao  nao  pode ser  inferior ao  da tarifa

minima aplicavel ao im6vel que originou os debitos, nos termos do Regulamento Geral do SAAE.

Em  rela¢ao  aos  d6bitos  vencidos  no  exercicio,  a  proposta  permite  que  sejam

parcelados ate o final do mesmo ano, em prestag6es mensais e consecutivas, sendo que a tlltima

deve ter vencimento  ate 20 de dezembro,  para que  haja tempo  habil a ser baixada  no sistema

do SAAE ate a ultimo dia do ano.

Os d6bitos vencidos em exercicios anteriores poderao ser parcelados em  36,  48

ou 60 parcelas,  de acordo com o valor global do debito,  e caso ocorra a revogaeao do primeiro

parcelamento,  o usuario ainda podera requerer 04 (quatro) reparcelamentos, vanando apenas o

percentual da divida a ser pago a titulo de entrada.

Nota-se  que  a  necessidade  do  reparcelamento  decorre  do  elevado  indice  de

inadimplencia dos usuarios. De acordo com levantamento da autarquia, dos 2121  parcelamentos

firmados entre 2018 e 2019,  507 foram revogados por inadimplencia,  ou seja, 24%.

Em  relaeao  a  possibilidade  de  a  Procuradoria  Juridica  do  SAAE  nao  ajuizar  e

desistir de ag6es  e  execue6es fiscais  de debitos  de valor  igual  ou  inferior a  7  VRM's,  cumpre

informar que esta ja era a  regra adotada  pelo  SAAE.  Contudo,  a  partir da aprovagao da  Lei  n°

6.311/2019,  que  alterou  o  art.10  da  Lei  n°  4.545/2001,  surgiu  a  necessidade  de  normatizar  o

valor adotado pelo SAAE,  a fim de que o patamarja utilizado fosse mantido.

Ve-se,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  facilita  a  regulariza?ao  dos  debitos  pelos

usuarios dos servieos do SAAE,  mantendo as regras que se mostram  adequadas e ajustando

aquelas que devem  atender as  particularidades da autarquia,  de modo a preservar a qualidade

e eficiencia  dos  servieos  prestados,  que  refletem  diretamente  na  vida,  sal]de  e  bern-estar dos

municipes de Jacaref.

Ressalta-se que este Projeto de Lei possui s6lido escopo legal, conforme disp6em

o  inciso  I  do art.  30 da Constituigao  Federal,  inciso  lv do art.  40,  art.  60 e  incisos  I,  Vl do art.  61

da  Lei  n° 2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.
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Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcangar plenamente os

seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e  aprovacao  dessa  Casa

Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2019.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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