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“Dispõe sobre a regulamentação ao artigo 
2º da Lei nº 2216 de 17 de setembro de 
2012”.  

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Assuntos Jurídicos a administração e 
o gerenciamento dos honorários advocatícios de sucumbência, devidos aos Procuradores 
Chefes e Procuradores do Executivo Municipal nos termos do parágrafo único do artigo 1º 
da Lei nº 2216/2012 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º. Os honorários advocatícios a serem aplicados na estrutura da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, assim como no aperfeiçoamento intelectual dos servidores 
lotados na SAJUR, serão depositados em conta corrente específica vinculada ao Fundo de 
que trata o artigo 3° da lei em comento, competindo ao Secretário da SAJUR do Município, 
em conjunto com o Prefeito de São Sebastião destinar, mensalmente, a essa finalidade, 25% 
(cinco por cento) do montante arrecadado a título de verba honorária.  

Artigo 2º. Para os fins preconizados no artigo 1º deste decreto, entende-se por 
aperfeiçoamento intelectual, dentre outras atividades:  

I - desenvolvimento das atividades em cursos jurídicos;  

II - atualização do acervo da Biblioteca da Secretaria de Assuntos Jurídicos;  

III - promoção, patrocínio ou pagamento de cursos, seminários, simpósios e 
congressos de interesse jurídico ou relacionados às atribuições legais da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos;  
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IV - aquisição de "softwares"; assinatura de TV em canal fechado; de livros e 
revistas técnico-jurídicos para utilização dos servidores da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

V – pagamento de despesas com viagens e hospedagens de servidores da SAJUR, 
vinculadas às atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

Artigo 3°. Entende-se como despesas aplicadas na estrutura da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, dentre outras: 

I – Custeio de despesas da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com: serviços 
prestados por pessoa física ou jurídica; fornecimento de material de consumo; despesas 
vinculadas ao recolhimento de encargos,  taxas e custas  judiciais;   

II – Despesas com aquisição de equipamentos para a Sajur tais como: 
computadores, impressoras; máquina fotográfica; ar condicionado; televisão; DVD; 
copiadora; digitalizadora; scanner; veículos; aparelho telefônico; celular; celular e rádio; 
dentre outros que sejam necessários às atividades específicas da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos; móveis e utensílios; peças para o veículo da Sajur;  

III – Despesa com prestação de serviço inerente à manutenção das atividades da 
SAJUR; 

IV – Outras despesas de custeio; 

V – Outras despesas com incentivo de pessoal da SAJUR; 

Artigo 4°. As despesas mencionadas nos artigos anteriores poderão ser 
processadas através do regime de adiantamento direto a servidor, nos termos da legislação 
vigente; 

§ 1°. O valor de cada adiantamento não poderá exceder a importância de R$ 
2.000,00 (dois mil reais); 

§ 2°. Considera-se “pequeno valor” a despesa cujo valor não ultrapasse a 
importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). 
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Artigo 5º. Os honorários advocatícios a serem distribuídos, serão depositados em 
conta corrente específica, competindo ao Secretário de Assuntos Jurídicos definir, 
mensalmente, o montante do rateio.  

Artigo 6º. O saldo financeiro das contas correntes específicas a que se referem os 
artigos anteriores deste decreto será transferido para o exercício seguinte.  

Parágrafo único. As receitas auferidas com as aplicações financeiras dos 
recursos das contas correntes mencionadas no "caput" deste artigo observarão a mesma 
destinação estabelecida pelo artigo 1o da Lei no 9.402, de 1981.  

Artigo 7º. A prestação de contas dos valores utilizados nos termos do artigo 1º 
deste decreto será feita de acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Finanças, sem prejuízo do procedimento ordinário contábil em vigor nos quadros da 
Administração Municipal.  

Artigo 8º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
São Sebastião,   17  de outubro de 2012. 

   

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito  
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 
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