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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

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

Excelentissjmo Senhor Presidente,

Jacarei,18 de abril de 2022.

CAWARA WuNICIPAI DE JACAE£ :  .
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`TA±Lf±rao_.2+1
cT,_T- `CJl+

FUNCIONARIO

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   08/2022,   para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto de  Lei  n° 08/2022 -Altera a  Lei  n° 5.806, de 3 de dezembro de

2013, que "lnstitui o Servigo de Regulagao de Jacarei".

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

para renovar votos de estima e considera9ao.

Respeitosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

PTapa dos  Tres Podcres,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP

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



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJET0  DE LEI  N° 08,  DE  18 DE ABRIL DE 2022

Altera  a  Lei  n°  5.806,  de  3  de dezembro de 2013,

que "lnstitui o Servigo de Regulagao de Jacarei"

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, usando das atribuig6es que lhe sao

conferidas por lei, faz saber que a camara municipal aprovou e ele sanciona e promulga

a seguinte lei:

Art.1° A  Lei  n°  5.806,  de  03  de  dezembro  de  2013,  passa  a  vigorar  com  as

seguintes alterag6es:

"Art.   24   Ao   Procurador,   dotada   de   autonomia   tecnica,   compete   as

atribuig6es previstas no Anexo lv desta Lei.

Paragrafo  Unico.  A  representagao  extrajudicial  atribuida  a  Procuradoria

nao exclui:

I   -   o   exercicio   e   a   responsabilidade   pr6prios   dos   agentes   pl]blicos

municipais na celebragao de contratos e de outros instrumentos;

11  -a  competencia concorrente,  por parte de  autoridades  municipais,  para

receber  notificag6es  e  intimae6es  decorrentes  de  processos  administrativos  de

fiscalizaeao promovida por 6rgaos da administragao federal ou estadual em face da

Autarquia,  caso prevista em regulamento.

Art.  24-A.     E  facultado  ao  Procurador,  ocupante  ou  nao  em  cargo  em

comi§sao,  a  opeao  pelo  regime  de  dedicagao  exclusiva,  a  qualquer tempo,  que

acarretara a percepgao de adicional de 50% (cinquenta por cento) ao vencimento,

sendo   vedado   o   exercicio   profissional   da   Advocacia   fora   do   servieo   pLlbljco

municipal,  ressalvado o patrocinio de causa pr6pria.

PTae8 dos Ti.es Poderes.  73  -2° andal.- Centro - Jacarei-SP
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Pafagrafo   Unico.      Em   caso   de   opgao   pela   dedicaeao   exclusiva,   a

Procuradoria devefa informar a Ordem dos Advogados do Brasil -OAB.

Art. 24-8.   A verba honoraria e de sucumbencia recebidos em decorrencia

de   ag6es  judiciais   e   medidas  extrajudiciais  que   envolvem   a  Autarquia   serao

rateados igualitariamente entre os ocupantes do cargo de Procurador da Autarquia,

ocupantes  ou  nao  em  cargo  em  comissao,  obedecendo-se  o  limite  previsto  no

lnciso Xl,  do Artigo 37 da Constituieao  Federal.

§  1° 0 rateio dos honofarios advocaticios e verbas de sucumbencia dar-se-

a mensalmente, juntamente com o pagamento dos vencimentos e correspondera a

totalidade dos valores recebidos no mss imediatamente anterior.

§  20 A verba  honoraria  e sucumbencial  excedente  ao  limite  do  artigo  37,

Xl,  sefa  revertida  a  Fundo  Especial  desta Autarquia e sera  gerido  por Procurador

designado pelo Presidente, bern assim sera admitida a compensagao do mss que

nao exceder o limite Constitucional estabelecido ou vertido para  13° salario.

§  30 0 montante depositado  no  Fundo  Especial  na  hip6tese prevista  no §

2°,  podera  ser aplicado  em  operae6es  financeiras  licitas  e  seguras,  a  criterio  do

Procurador desta Autarquia,  sob orientagao da  Diretoria Administrativa financeira,

cujos rendjmentos sefao rateados na mesma forma do principal.

Art.   24-C.     A  verba   honoraria   e   de   sucumbencia   nao   sera   paga   ao

Procurador que venha afastar-se das fung6es do cargo:

I  -  em  vjrtude  de  sua  posse  para  exercer  mandato  eletivo  em  qualquer

esfera de governo;

11  -para  prestar servigos  em  6rgao da Administragao  Publica  de qualquer

outro ente federado;

Praga dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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111 -que gozar de licenga para tratar de interesses particulares ou de

m6dica  superior  a  180  (cento  e  oitenta  dias)  dias;  nao  se  aplicando  mos  casos

previstos Artigo 72,  lncisos X e Xll, Artigo  100 ao  106 da  Lei Complementar n°  13

de 7 de outubro de  1993 que "Disp6e sobre o Estatuto dos Servidores Pdblicos do

Municipio de Jacarei";

IV -casos excepcionais relacionados a licenea de servidor serao avaliados

pelo Presidente da Autarquia.

Art.   24-D.       Nao   havera   prejuizo   de   pagamento   dos   honofarios   de

sucumbencia rateados,  ao  Procurador que estiver de  licenea nos casos previstos

mos  incisos  I,11,Ill,  lv, V,  Vl, VIl,  lx,  X,  Xl,  Xll, Xlll,  XIV, XV, Xvl, Xvll  e Xvlll do art.

72 do Estatuto dos Servidores Pdblicos do Municipio de Jacarei.

Art.   24-E.      Em   nenhuma   hip6tese  os   honofarios   de  sucumbencia   se

incorporarao a remuneraeao do servidor e nem sobre eles sera calculada nenhuma

vantagem a que o mesmo tenha direito.

§ 1° Por se tratar de verba eventual, o valor percebido a trtulo de honorarios

e  de  sucumbencia   nao  sera  computado  para  nenhum  efeito  previdenciario,   a

exceeao do  disposto  no  paragrafo  tlnico deste  artigo,  incidindo  apenas o  imposto

de renda, de acordo com as faixas estipuladas pela Receita Federal do Brasil.

§  20  Por livre  opgao,  pr6pria  e  individual  de  cada  Procurador,  podera  ser

requerida a inclusao do valor percebido a titulo de honorarios de sucumbencia para

efeitos de calculo da remuneragao de contribuigao previdenciaria.

Art.   24-F.     A  Autarquia  tefa   legitimidade   para  transigir  nos   processos

judiciais  ou  extrajudiciais,  ate  o  limite  de   100  VRMs  -Valor  de  Referencia  do

Municipio.

.~`-.==.`\---------`
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§  1 ° A Autarquia podefa transigir ainda nas ae6es cujo pedido co

obrigagao  de  fazer,  desde  que  o  custo  para  implementar  o  objeto  da  aeao  nao

acarrete Onus superior ao limite estabelecido no caput deste artigo.

§ 2° 0 limite previsto no caput deste artigo nao se aplica aos processos de

desapropriagao  ou  servidao de  passagem  realizados  extrajudicialmente,  os quais

serao  pautados  pela  avaliaeao  para  obtengao  do  valor  da  area,   realizada  por

profissional tecnico constituido por esta Autarquia ou da Prefeitura.

§  3° Cabera ao  Procurador,  amparado  pelo  conjunto probat6rio dos autos

e em consonancia com os precejtos juridicos propor,  aceitar ou declinar de acordo

judicial ou extrajudicial ate o limite previsto no caput deste artigo.

Art.   24-G.      0   Procurador   tern   autonomia   para,   mediante   despacho

fundamentado,  deixar de ajuizar agao ou  interpor Recurso,  quando entender que

nao e juridicamente indicado ou que podera onerar ainda mais o Poder Pdblico."

Art.  2°  Fica  alterada  para  referencia  "8"  o  cargo de Agente de  Fiscalizagao  e

Regulagao,  previsto no Anexo  Ill da Lei 5.806, de 03 de dezembro de 2013.

Art. 3° As competencias do cargo de Procurador previstas no Anexo lv,  item 8,

da Lei 5.806, de 03 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes alterag6es

e acrescimos:

"ANEXO  IV

DA DEscRieAO DAs ATRiBuic6Es DOs cARGOs EFETivos

a -PROCURADOR

Compete ao Procurador:

Praca dos TTes poderes, 73 -2° andar-Centro -JacaTei-SP            ~
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I  -  representar juridicamente a Autarquia em juizo ou fora dele,

em   que  esta  for  autor,   feu   ou   interessado,   acompanhando   o  andamento   do

processo ate sua decisao final;

11 - receber citag6es e intimag6es em nome da Autarquia;

Ill   -  elaborar  petig6es,   recursos   em   qualquer  instancia   e  de  qualquer

esp6cie;

lv -comparecer a audiencias e outros atos, todos voltados exclusivamente

a defesa dos direjtos ou interesses da Autarquia;

V    -    elaborar    parecer    juridico    sobre    consultas    ou    procedimentos

administrativos   que   lhes  forem   submetidos   pelas   autoridades   constituidas   ou

departamentos desta Autarquia;

VI  -  emitir  parecer em  todos  os  procedimentos  licitat6rios,  inclusive  mos

casos de compra por dispensa de licitagao;

Vll    -   manifestar-se   juridicamente   sobre   os   pedidos   de   prorrogagao

contratual, aditamentos,  reajustes e documentos similares;

Vlll  -  emitir  parecer,  quando  solicitado  pela  autoridade  competente,  em

situag6es que envolvam direitos dos servidores perante a Autarquia;

IX  -  redigir ou  elaborar documentos juridicos  em  geral,  pronunciamentos,

minutas  e  informae6es  sobre  quest6es  de  natureza  administrativa,  fiscal,   civil,

trabalhista,    penal    ou    outras,    aplicando    a    legislagao,    forma   e    terminologia

adequadas ao assunto em questao,  todos  relativos exclusivamente a defesa dos

interesses juridicos da Autarquia;

PTapa dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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X -defender judicialmente o  Presidente da Autarquia,  quando

como autoridade coatora em Mandados de Seguranga, exclusivamente quando no

desempenho de suas atribuig6es;

Xl  -  exercer  as  fune6es  de  consultoria,  assessoria juridica  e  assessoria

tecnico-legislativa da Autarquia;

Xll  -  prestar  orientagao juridica  a  Administra?ao  acerca  da  interpretagao

das leis, quando consultado;

XIII   -   zelar   pelo   estrito   cumprimento   da   legislagao   concernente   ao

Municipio,  oficiando ao Prefeito ou a outra autoridade municipal competente;

XIV    -    representar    a    Autarquia    perante    os    Tribunais    de    Contas,

apresentando manifestagao e defesas institucionais;

XV -promover privativamente a cobranea da divida ativa inscrita, judicial e

extrajudicialmente;

Xvl - propor ao  Presidente ou a outra autoridade municipal competente as

medidas que se afigurem convenientes a defesa dos interesses do Municipio ou a

melhoria  do  servigo  pi]blico  municipal,  especialmente  nas  areas  conexas  a  sua

esfera de atribuig6es;

XVIl     -    acompanhar    inqueritos    civis    e    criminais    e    procedimentos

preparat6rios ou investigativos de interesse da Autarquia;

XvllI -manifestar-se previamente a celebragao de termos de compromisso

de ajustamento de conduta em que haja assungao de obrigag6es pela Autarquia;

XIX -ajuizar as ag6es de interesse da Autarquia;

Praca dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- CentTo - Jacarei-SP
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XX  -   emitir   parecer  sobre   requerimento  de   ressarcimento   por

causados por agao ou omissao na prestagao dos servigos ptlblicos;

XXI   -  atuar  como  mediador  entre  6rgaos  e  entidades   integrantes  da

Administragao Pdblica Municipal Direta e lndireta, como etapa ptevia indispensavel

a eventual exame pelo Poder Judiciario;

XXII -atuar nos feitos judiciais que tenham por objeto atos constitutivos ou

translativos de direitos  reais em  que figure a Autarquia;  versem  sobre  permissao,

concessao administrativa de uso e desafetagao de bens im6veis da Autarquia;

XXIII  -  representar  a  Autarquia  em  todos  os  juizos,  instancias  e  6rgaos

oficiais nas ag6es ou procedimentos;

XXIV  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo presidente."

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito,  18 de abril de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

haca dos Tres Poderes. 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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MENSAGEM

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

incluso Projeto de Lei que altera a Lei n° 5.806, de 3 de dezembro de 2013,  que "lnstitui

o Servigo de Regulagao de Jacarei" -SRJ.

0 Projeto de Lei equipara a Procuradoria do SRJ as demais procuradorias

da Administragao  lndireta e altera a  refefencia do cargo de fiscal.

Assim,  entre as principais  mudaneas  na  Procuradoria,  inclui-se a previsao

normativa autorizativa de opgao por dedicagao exclusiva,  analoga as demais entidades

municipais.  No tocante  a  regulamentaeao dos  honorarios,  apesar de ja  existir previsao

legal  nesse  sentido,  entende-se  de  maior transparencia  a  previsao  especifica  na  Lei

instituinte da Agencia Reguladora.

0   Projeto   tambem   visa   alterar   a   refetencia   e   consequentemente   os

vencimentos dos cargos de fiscais do SRJ  equiparando aos demais cargos fiscais em

ambito  municipal,  de  modo  a  dar  o  mesmo  tratamento  para  cargos  com  atribuig6es

identicas, frente ao mesmo grau de responsabilidade exigido.

Assim,  diante do novo marco regulat6rio do saneamento,  pretende-se,  no

presente  projeto,   maior  adequagao  as  melhores  praticas  de  governance   no  direito
regulat6rio brasileiro.

Destaca-se  que  o  presente  Projeto  esfa  em  consonancia  com  a Agenda

2030,  atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

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

disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  incisos  I  a  Ill  do  art.  40,  art.  60  e
Prapa dos TI.es Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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incisos  I,  Vl,  lx,  XXIV e Xxxl  do  art.  61  da  Lel  n° 2 761  de  31  de  mareo  de  1`;`9`0:'

Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado   nestes   termos,   a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,18 de abril de 2022.

ers%ErffA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes.  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf -
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    5.806/2013

lnstitui  o  Servi§o  de  Regulagao  de  Jacarei,  e
providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  NO  USO  DAS

ATRIBUIC:OES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

CApiTULO I

DAs Disposie6Es pRELiMiNAREs

Art.   1°    Fica  inst.ituido  o  Servieo  de  Regulagao  de  Jacarei,

entidade  integrante da Administragao  Publica  Municipal  lndireta,  submetida  a  regime autarquico

especial,  com  poderes normativos e funeao de entidade de regulaeao e fiscalizaeao dos serviaps

pilblicos  de  saneamento  basico,  com  sede  e foro  no  Municipio de  Jacarei,  e  prazo  de  duragao

indeterminado.

Art.   2°     Para  fins   desta   Lei   consideram-se   as   definie6es

contidas  na  Lei  Federal  n°  11.445,  de 05 de janeiro de 2007,  e no  Decreto  Federal  n° 7.217,  de

21  de junho de 2010.

CApiTULO 11

PRINcipIOS E FINALIDADES DO SERVICO DE REGULACAO DE JACAREi

Art.  3°   0  Servigo  de  Regulagao  de  Jacarei,  com  autonomia

peculiar  as  entidades  descentralizadas,  tern  por  objeto  exercer  as  atividades  de  regulaeao  e

flscalizagao dos servicos pdblicos de saneamento basico  no ambito do territ6rio do Municipio de

Jacarei.

PfiAquDoSTRESPoDERES,74      -CEP     12327-901      -CAIXAPoSTAL228      -TEL.(12)3955-2200      -FAx    (12)3951-7808
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
PALACI0 DA LIBERDADE

11   -  o  comando  hiefarquico  sobre  o  pessoal  do

LEI  N° 5.806/2013 -Fls.18

Regulagao de Jacarei;

Ill  -  a  representacao  da  entidade  em  juizo  e  perante  outras

autoridades  administrativas  das  esferas  federativas,   inclusive  na  celebraeao  de  convenios  e

acordos de cooperagao mencionada no artigo 241  da Constjtuigao Federal;

IV -a convocagao e presidencia de reuni6es da Diretoria;

V -a coordenagao das atividades dos demais Diretores;

VI  -  outras  atividades  inerentes  a  diregao  dos  neg6cios,  nos

termos do Regulamento do Servigo de Regula?ao de Jacarei.

Art.  24.    Cabe  ao  Diretor  Juridico  exercer  a  representagao

judicial  do  Serviap  de  Regulagao  de  Jacarei,  com  as  prerrogativas  processuais  da  Fazenda

Pdblica.

Paragrafo  tlnico.     Em  caso  de   necessidade  devidamente

justificada,  o  Servico  de  Regulaeao  de  Jacarei  podefa  contratar  servigos  de  advocacia  ou  ser

representada por procuradores do Municipio.

Art. 25.  As decis6es da Diretoria Executiva serao deliberadas

por   maioria   simples   de   votos,    §endo   registradas   em   atas,   que   ficarao   disponiveis   para

conhecimento geral, juntamente com os documentos que as instruam.

Pafagrafo   ilnico.      0   processo   decis6rio   do   Serviap   de

Regulagao  de  Jacarei  obedecefa,  entre  outros,   os  principios  da  legalidade,   impe§soalidade,

moralidade,  publicidade e eficiencia.

Seeao Ill

Do Conselho Participativo
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
PALACIO DA LIBHRDADE

B -PROCURADOR

LEI  N° 5.806/2013 -Fls.  33

Compete ao Procurador:

I -representar juridicamente o Servigo de Regulagao de Jacarei em juizo ou fora dele,  nas ag6es

em  que  este  for  autor,  feu  ou  interessado,  acompanhando  a  andamento  do  processo  ate  sua

decisao final;

11  -  elaborar  petie6es,  recursos  em  qualquer  instancia  e  de  qualquer  especie,   comparecer  a

audiencias e  outros  atos,  todos voltados  exclusivamente a  defesa  dos  direitos  ou  interesses  do

Servieo de Regulagao de Jacare[;

Ill  - redigir ou  elaborar documentos juridicos  em  geral,  pareceres,  pronunciamentos,  minutas  e

informag6es sobre quest6es de natureza  administrativa,  fiscal,  civil,  comercial,  trabalhista,  penal

ou outras,  aplicando a legislaeao, forma e terminologia adequadas ao assunto em questao, todo§

relativos exclusivamente a defesa dos interesses do Servigo de Regulagao de Jacarei.

Condic6es de trabalho:

Hofario: 40 horas §emanais.

Requisitos para preenchimento:

Formagao:  Superior completo

Habilita?ao profissional:  registro na OAB
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