
PREFEITURA MUNlCIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária

DECRETO N'2.87t,
DE 05 DE FEVEREIRO 202I.

DISPÔE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO

PROCEDIMENTO NO ÂiVISTTO

ADMINISTRATIVO REFERENTE À

PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÔES

NECESSÁRIAS À DEFESA DO MUNICÍPIO DE

IGUAPE EM JUÍZO, AO CUMPRIMENTO DE

DECISÕES JUDICIAIS QUE VEICULAM

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso

de suas atribuições legais.

Considerando o disposto na alínea "a" do inciso VI do art. 84 da

Constituição da República, segundo a qual compete ao Chefe do Poder Executivo,

mediante decreto, organizar o funcionamento da administração pública, e o aÍigo 85,

incisos XIII e XXVIII da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem a competência

privativa do Prefeito para expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, bem

como para decretaÍ ponto facultativo nas repartições públicas do Município;

Considerando ainda a necessidade de regulamentar também procedimento

claro e racional de cumprimento das decisões judiciais, notadamente as decisões liminares,

no escopo de evitar a incidência de multa cominatória em desfavor do eniLrio público

municipal.
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Considerando a necessidade de regulamentar a colheita de subsídios pelo

Departamento de Negócios Jurídicos junto aos órgãos municipais para foÍalecer a

combatividade na defesa do Município em juízo, diminuindo perdas decorrentes de

decisões judiciais desfavoráveis ao erário municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária

DECIIETA:

SEÇAO I

Das informações para a Defesa do Esta«lo

Art. lo - O Advogado ou Procurador do Município responsável pela defesa, em juízo, do

Município de Iguape, solicitará, conforme o caso, informações necessárias aos órgãos,

divisões ou departamentos municipais envolvidos com o objeto da ação judicial, mediante

oficio a ser encaminhado, preferencialmente, de forma eletrônica.

§ 1' - As informações deverão ser prestadas no prazo assinalado pelo Advogado ou

Procurador do Município solicitante, acompaúadas dos documentos pertinentes, inclusive

cópias de pareceres jurídicos, quando houver, também preferencialmente por meio

eletrônico.

§ 2o - Sempre que cabível, o órgão, a divisão ou departamento municipal informante

deverá indicar se houve pedido administrativo anterior ou se o(s) autor(es) participa(m) ou

participou(aram) de outra ação judicial com o mesmo objeto.

§ 3o - Quando for o caso, poderá ser solicitado apoio de contadores credenciados, conforme

decreto próprio, que atuarão em conjunto com o Departamento de Economia e Finanças e

Divisão de Recursos Humanos, se necessário, na elaboração e conferência de memória de

f cálculo das importâncias atribuídas e das pretendidas pela parte da autora da ação judicial.

§ 4' - Na hipótese de o órgão, divisão ou departamento municipal informante constatar

potencial relevante impacto às finanças públicas decorrente da ação judicial, ou

probabilidade de multiplicação de ações similares, deverá comunicar o fato ao

Departamento de Negócios Jurídicos, para o fim de classificar o acompanhamento da ação

como risco fiscal.
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SEÇÃO II

Do Cumprimento das Decisões Judiciais

Art. 2o - As decisôes judiciais que veiculem obrigação de fazer serão cumpridas nos

estritos termos da decisão exequenda e no prazo estipulado na própria decisão ou

representação do Advogado ou Procurador do Municipio oficiante.

Art. 3o - O Advogado ou Procurador do Município oficiante, ao receber a citação ou

intimação para cumprimento de obrigação de fazer, especificará por meio de

representação, a forma e o pÍ.vo como deverá ser cumprida a decisão pelos órgãos,

divisões ou departamentos municipais competentes.

Paúgrafo único - A representação a que se refere o "caput" deste artigo deverá conter a

indicação do prazo judicial fixado para o cumprimento da decisão, da natureza, provisória

ou definitiva, da decisão exequenda e de eventual n,ulta cominatória diária ou outra

penalidade fixada para as hipóteses de atraso no cumprimento da decisão, e será elaborada

pelo Advogado ou Procurador do Município oficiante conforme modelo contido no Anexo

I deste Decreto.

Art. 4o - O Advogado ou Procurador do Município responsável pelo acompanhamento da

ação judicial correlata, quando for o cÍrso, encamiúará a representação ao órgão,

departamento ou divisão competente, inclusive de Recursos Humanos, quando for o caso,

em caráter de urgência, solicitando o apostilamento ou cumprimento da decisão

exequenda.

Parágrafo único - Nos casos em que o cumprimento da obrigação de fazer envolver mats

de um órgão, departamento ou divisão municipal, caberá ao Advogado ou Plocurador do

Município responsável pelo acontpanhamento da ação judicial correlata zelar para que

sejam providenciadas as cópias necessárias do expediente para tramitação simultânea,

assim como pelo integral cumprimento da decisão judicial.

i A.t. 5'- Constatada a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial dentro do prazo
I

estipulado, tal circunstância deverá ser imediata e justificadamente comunicada ao

TA
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Advogado ou Procurador Municipal responsável pelo acompanhamento da ação judicial

correlata, a fim de subsidiar requerimento de dilação de prazo judicial.

Art. 60 - Havendo dúvidas quanto ao cumprimento da obrigação de fazer que não sejam

dirimidas poÍ nova manifestação do Advogado ou Procurador do Municipio responsável

pelo feito judicial, será ouvido Diretor de Departamento de Negócios Jurídicos, a quem

caberá decidir.

AÍt. 7' - Nas hipóteses em que a intimação judicial ou mandado para cumFrimento de

obrigação de fazer forem recebidos diretamente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,

o expediente administrativo será encamiúado, preferencialmente por meio eletrônico, ao

Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos, a quem compete designar Advogado ou

Procurador do Município a responsabilizar-se pela adoçâo das medidas administrativas

pertinentes e acompanhamento da ação judicial.

Art. 8o - Compete à Divisão de Recursos Humanos solicitar, quando for o caso, ao

Departamento de Negócios Jurídicos, a análise da viabilidade jurídica de adoção de

medidas tendentes à suspensão do cumprimento de decisões judiciais.

Parágrafo único - Na solicitação a que se refere o "caput" deste artigo deverão seÍ

demonstrados o relevante impacto financeiro decorrente do cumprimento da decisão

judicial ou a probabilidade de multiplicação de provimentos similares, e o impacto

decorrente às finanças públicas.

Art. 9" - Depois de comunicado pelos órgãos, departamentos ou divisões municipais

competentes, cabe ao Advogado ou Procurador Municipal oficiante encaminhar, em

regime de urgência, os documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação de fazer,

ao juízo competente.

Parágrafo único - Quando for o caso, o Advogado ou Procurador Municipal oficiante

deverá, também, encaminhar cópias das apostilas à Divisão de Recursos Humanos, a quem

competirá a efetiva implantação em folha de pagamento.

"J
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SEÇÃO III

Das Disposições Gerais

Artigo l0 - Os expedientes administrativos e as comunicações relativas às informações, às

intimações e decisôes judiciais de que trata este decreto terão trâmite prioritário e deverão

ocorrer, preferencialmente, na forma eletrônica, por meio da utilização de recursos de

tecnologia da informação e da comunicação.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

AÍ. 13 - Este Decreto em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

sentido contriírio.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE
EM 05 DE FEVEREIRO DEIO2I

PREFEITO
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Art. I I - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Negócios Jurídicos.



ANEXO I

MoDELo DE REeRESENTAÇÁo (ART.3", pARÁcRAFo UNICo)

DE - DEpARTANTENTo »a xrcócros.lunÍorcos
AO _ DEPARTANIENTO

Prezado(a) Diretor(a)

Solicito, nos termos do Decreto 2.871, dc 05 de fevereiro de 2021, com

urgência, no prazo de ....(......) dias, o encaminhamento a este Departamento de Negócios

Jurídicos informações atualizadas sobre os fatos narrados na petição inicial anexa, com o

fim de colher subsídios para a defesa do Município de Iguape em juizo, bem como o

cumpímento da decisão judicial, em caráter liminar concedida.

Para cumprimento da decisão liminar, deverá Vossa

............(descrever a forma como deverá ser cumprida da decisão)

Senhoria:

Observo que a decisão tem natureza provisória (a decisão terá na!')Íeza

deÍinitiva se tratar-se de cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial

tÍansitada em julgado).

Anoto que (não) foi fixada a multa cominatória no caso de descumprimento

da decisão, de modo que se impôe a célere adoção de medidas administrativas para evitar

dano ao erário e outras consequências legais decorrentes do inadimplemento da ordem

judicial.

Atenciosamente.

Iguape (SP), ..

(a) Advogado(a) Procurador(a) do Município
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