


CAMARA MUNICIPAL DH JACARHf - SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Regulamenta a  Lei  Federal  n°  13.726,  de 8 de outubro de

2018    e   lnstitui    o    Estatuto    da    Desburocratiza?ao    e

Simplifilcag5o no Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  IVIUNICIPIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA  E  PROIVIULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.10 Esta  Lei estabelece normas basicas sobre o  processo

administrativo  no ambito da Administracao  Municipal  Direta  e  lndireta,  visando,  em  especial,  a

simplifica?ao de atos administrativos,  no curso da  prestagao do servieo pLiblico.

Art.  2°  A  Administragao  Ptiblica  Municipal  obedecera,  dentre

outros,  aos  principios  da  legalidade,  finalidade,  motiva?ao,  razoabilidade,  proporcionalidade,

moralidade,  ampla  defesa,  contradit6rio,  seguranea juridica,  interesse pdblico e eficiencia.

Art.    3°   A    abertura    e    tramitaeao    dos    processos    serao

implementados de forma digital ou digitalizados  no ambito da  Prefeitura Municipal de Jacarei.

Paragrafo  Unico.  Os  atos  do  processo  administrativo   nao

dependem de forma determinada,  salvo quando a  Lei expressamente exigir.

Art.    4°    Os    processos    administrativos    serao    abertos    e

tramitados    atraves    de    sistema    computadorizado    que    permitira    digitalizar   e/ou    anexar

documentos no formato digital,  preferencialmente em formato  PDF, que observe a veracidade

e autenticidade das informag6es contidas nos mesmos.

Art.   5°  Os   documentos   produzidos   eletronicamente   ou   os

convertidos  em  arquivos  por  meio  de  digitalizagao  e juntados  ao  processo,  com  garantia  da

origem e de seu signatario,  sao considerados originais para todos os efeitos legais.
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Pafagrafo    1°   -   Os   documentos   serao   digitalizados,    por

escaneres,    atraves   dos   originais   ou   c6pias,    apresentados   pelo   cidadao   solicitante,    e

conferidos pelos servidores responsaveis pela abertura e tramitagao do processo.

Paragrafo 2° -0 servidor pi]blico que proporcionar a abertura

de  processo,  assim  como  a  qualquer  servidor  que  venha  anexar  documentos  digitais  e  ou

digitalizados,  clara  ao  processo  e  aos  seus  documentos  anexos,  atrav6s  da  sua  assinatura

digital,  a  caracteristica de autentico e fidedigno.

Paragrafo   30   -  Os   servidores   publicos   respon§aveis   pelos

processos  administrativos  utilizarao  assinaturas  digitais  baseadas  em  certificado  emitido  por

autoridade  certificadora  credenciada  na  lnfraestrutura  de  Chaves  Pi]blicas  Brasileiras  -  lop

Brasil.

Pafagrafo   4°   -   Os   originais   dos   documentos   digitalizados

deverao  ser  entregues  e   preservados,   por  quem   os  apresentou,   pelo   periodo  de  tempo

indicado  em  recibo  pr6prio,  emitido  pelo  sistema  computadorjzado,   e  entregue  ao  cidadao

solicitante que devefa assina-lo juntamente com o servidor responsavel

Pafagrafo  50  -  A  responsabilidade  dos  documentos  anexos

apresentados na  abertura dos  processos  pelo "Atende Bern Online",  em sitio eletr6nico oficial

da  Prefeitura  Municipal de Jacarei,  sera  do cidadao  requisitante.

Pafagrafo    6°    -    Os    documentos    originais    deverao    ser

apresentados  pelo  cidadao solicitante  ao  Poder Publico  Municipal,  quando aqueles anexos  na

abertura ou decorrer do processo,  estiverem  ilegiveis ou com a interpretagao prejudicada.

Art. 6° E dispensada a exigencia de

I -reconhecimento de firma,  devendo o  agente administrativo,

confrontando  a  assinatura  com  aquela  constante  do  documento de  identidade  do  signatario,

ou    estando   este    presente   e   assinando    o   documento   diante   do    agente,    lavrar   sua

autenticidade  no pr6prio documento,

11 - autenticagao de  c6pia  do documento,  cabendo  ao agente

administrativo,  mediante a  comparagao entre o original e a  c6pia,  atestar a autenticidade;
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111   -  juntada   de  documento   pessoal  do   usuario  do   servigo

pdblico,  que  podera ser substituido par c6pia autenticada pelo  pr6prio agente administrativo,

lv -apresentaeao da certidao de  nascimento,  que  podera ser

substituida   por  cedula  de   identidade,   titulo  de  eleitor,   identidade   expedida   pelo   conselho

regional   de  fiscalizaeao   profissional,   cartelra   de  trabalho,   certificado  de   prestaeao   ou   de

iseneao do servleo  militar,  passaporte ou  identidade funcional expedida  por 6rgao  ptiblico,

Paragrafo  10 -E  vedada  a  exigencia  de  prova  relativa  a  fato

que ja houver sido comprovado pela apresentagao de outro documento valido

Paragrafo  2° - Cabe  ao  usuario  a  prova  dos fatos  que  tenha

alegado.

Paragrafo  30  - Quando  o  usuario  do  servieo  pdblico declarar

que  fatos  e  dados  estao  registrados  em  documentos  existentes  na  pr6pria  Administragao

responsavel  pelo  processo  ou  em  outro  brgao  administrativo,   o  6rgao  competente  para  a

instrugao provera, de oficio,  a obteneao dos documentos ou das respectivas c6pias.

Art.  7°  Os  usuarios  do  servi?o  pdblico  tern  direito  a  vista  do

processo   e   a   obter  certid6es   ou   c6pias   reprograficas   dos   dados   e   documentos   que   o

integram,   ressalvados   os  dados  e   documentos  de  terceiros   protegidos  por  sigilo  ou   pelo

direito  a  privacidade,  a  honra e a  imagem,

Pafagrafo  10  -  Cabe  a  Administragao  disponibilizar,  em  seus

sitios  eletr6nicos,  mecanismos  pr6prios  para  a  apresentagao,  pelo  cidadao,  de  requerimento

pela  Internet ou  por via  postal

Paragrafo 2° -0 requerimento a que se refere o pafagrafo  1°

tramitara  eletr6nica  ou  fisicamente,  e  eventuais  exigencias  ou  diligencias  serao  comunicadas

pela  Internet ou  por via  postal

Art.  80  Cabers  as  Secretarias  Municipais  a  criaeao  de  grupo

setoriais de trabalho ou de comiss6es com  os seguintes objetivos.

I  -  identificar,   nas  respectivas  areas,   dispositivos  legais  ou

regulamentares   que   prevejam   exigencias   descabidas   ou   exageradas   ou   procedimentos

desnecessarios ou redundantes;

11  -  sugerir  medidas  legais  ou  regulamentares  que  visem  a

eliminar a excesso de burocracia na Pasta;
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Art.   9°  A  Prefeitura   Municipal  de  Jacarei   proporcionara   ao

processo  adminjstrativo  sua guarda,  em  reposit6no digital,  pelo periodo  indicado na Tabela de

Temporalidade Documental,  conforme regulamentado pelo Poder Executivo.

Pafagrafo  Unico.  A  autenticidade,  preservagao  do  conteddo

e   a   integridade   do   processo   sera   garantida   atrav6s   de   procedimentos   de   c6pias   de

seguran?a,  migracao de midia e sistema de seguranga de acesso

Art.loo As despesas com execugao desta  Lei correrao conta

de dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessarlo

Art.  110 Esta  Lei  entra em  vigor na data de sua  publicaeao

Art.120  Revoga-se  o  Decreto  Municipal  n°  1400  de  26  de

Camara  Municipal

maio  de 2011.

rei,  09 de fevereiro de 2022.

RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB

Vice-Presidente
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos   Nobres  Vereadores  o  presente

projeto  de  lei,  que  visa  regulamentar  a  Lei  Federal  n°  13.726  de  8  de  outubro  de  2018,  que
"Racionaliza  atos  e  procedimentos  administrativos  dos  Poderes  da  Uniao,  dos  Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municipios  e  lnstitui  o  Selo  de  Desburocratjzagao  e  Simplificagao"  e

aplica-la em  nossa cidade.

Ademais,   fora   incorporado   ao   corpo   da   lei   a   integra   do

Decreto   Municipal   n°    1400,    de   26   de   maio   de   2011,    implementando   atualizae6es   e

aperfeigoamentos   para  a  operacionalizaeao  de  forma   c6lere  a  tramitaeao  dos   processos

digitalizados  na  Prefeitura Municipal de Jacarei.

0  objetivo  deste  projeto  de  lei  ao  adaptar  a  Lei  Federal  n°

13.726/18  a  realidade  municipal e  atualizar o  Decreto  Municipal  n°  1400/11,  6  a  simplificaeao

e desburocratizaeao dos processos administrativos junto ao Paeo Municipal.

Importante  citar que  durante  o  processo de  elaboragao  deste

projeto  de   lei,   os   servidores   que   atuam   no   servi?o   de   atendimento  aos   cidadaos  foram

ouvidos quanto a efetividade e  importancia da  implementagao dessas  melhorias.

Com   a   aprovaeao   desta   Lei,   os   processos   administrativos

serao  mais  ageis,  praticos  e  digitais,  auxiliando  os  servidores  da  Prefeitura  de  Jacarei,  bern

como,  simplificando os  protocolos dos  pedidos da populagao.

Conforme    preconiza    a    Constitui?ao    Federal    de    1988    e

respeitando  os  principios  da  Administragao  Ptlblica  (legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade  e  eficiencia),  diante  de  todo  o  exposto,  peso  mais  uma  vez  a  colaboraeao  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei.

Dr.  RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB

Vice-Presidente
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