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PODER EXECUTIVO 

 

1 

DECRETO Nº 3398/2017 de 29 de Junho de 2017. 

“Que regulamenta as Leis Municipais nº 1.962/2.012 e 1.058/1.997 e legislação correlata 

e dá outras providências.” 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica a cargo dos Procuradores Jurídicos do Município promover a cobrança 

judicial e protesto extrajudicial da dívida ativa do Município. 

Art. 2º. Na data do fechamento do mês contábil a Contabilidade gerará relatório 

descrevendo os valores recebidos a título de honorários advocatícios, encaminhando-o ao 

Departamento Jurídico do Município. 

Art. 3º. Após promover a conferência a Procuradoria encaminhará o relatório contábil 

acompanhado do rol de Procuradores em efetivo exercício para fins de rateio e 

distribuição de honorários advocatícios. 

§1º. Considerar-se-á efetivo exercício: 

I – gozo de férias; 

II – gozo de licença: 

a) por motivo de doença em pessoa da família; 

b) para serviço militar; 

c) prêmio por assiduidade; 

d) para tratamento de saúde; 

e) gestante, adotante e paternidade; 

f) em razão de acidente em serviço; 

III – afastamento em razão de: 

a) casamento; 

b) falecimento; 

c) exercício cargo em comissão, desde que junto ao próprio Departamento Jurídico; 

§2º. Não será considerado efetivo exercício, para fins de rateio, o gozo de licença ou 

afastamento: 

I – para atividade política; 

II – para tratar de interesses particulares; 

IIII – para o desempenho de mandato classista; 

IV - para campanha eleitoral; 

V – para acompanhar cônjuge ou companheiro; 

VI – para exercício de mandado eletivo; 

VII – por aposentadoria, exceto no caso de permanecer trabalhando junto a 

Municipalidade; 

IX – para responder a processo disciplinar ou cumprimento de punição disciplinar; 

X – exoneração ou demissão; 

XI – quando cedido a pedido a outros órgãos públicos e desde que impossibilite o 

exercício da função. 

Art. 5º. De posse do relatório e do rol de procuradores o Financeiro efetivará, por meio 

de depósito em conta corrente de cada procurador, a distribuição dos honorários no prazo 

máximo até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento. 

Art. 6º. O Financeiro informará ao órgão tributário fiscalizador competente, anualmente, 

o montante atribuído a cada um dos Procuradores. 

Art. 7º. Os Procuradores Jurídicos em conjunto deliberarão pela criação de Comissão, 

composta de no mínimo três membros. 

§1º. Enquanto não criada a Comissão o Departamento Financeiro permanecerá 

providenciando o rateio e distribuição dos honorários. 

§2º. O Departamento Financeiro providenciará a criação ou indicará conta bancária 

específica aonde serão depositados todos os honorários recebidos. 

§3º. Os honorários constarão em boleto distinto para pagamento pelo contribuinte, cuja 

emissão será providenciada pelo Departamento Jurídico. 

§4º. Criada a Comissão o seu Presidente passará a gerenciar a respectiva conta bancária 

da qual receberá documentos e senha a fim de que tome as providências necessárias ao 

rateio e distribuição. 

Art. 8º. O Procurador Jurídico é responsável pela declaração de rendimentos e 

recolhimento dos impostos devidos em função da percepção de honorários. 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
Prefeito Municipal 

 

 


