
O PREFETTO DO MT'NICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE"
Estado da Búi4 no uso de suas atribuições legais que the são outorgadas pela Lei
Orgânica Municipal e demais dispositivos legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores DECRETA e eu
SANCIONO a seguinte Lei:

ArL le. Esta ki rcgulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal o dfueito
aos honorários de sucurrbência, disposto no Parágrafo único, do artigo 19, da Lei
Municipal ne 510/2018 c/c aÍ. 85, § 19 da Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015,

disciplinando a forma de rateio e o repasse dos honorários aos advogados públicos e seus

colaboradoreg nas açôes em que o Mtmicípio de São Francisco do Conde for parte.

ArL 24. Para fins desta Lei são cronsiderados honorários de sucumbência, aqueles

provenientes de qualquer feito judicial ou administrattivo, em que a Fazenda Pública
Municipal for vencedor4 incluindo acordo judicial e/ou o<trajudicial oriundos de
condenação judicial ou deoorrente do reconhecimento do direito pela parte adversa,

homologados em fuízo, relativos à creditos tribukírios ou não.

ParágraÍo Único. Os honor':irios advocatícios são devidos havendo compensação,

transação, parcelamento ou dação em pagamento, ainda que em âmbito administrativo.

Art 3e. Os honorários advocatícios correspondem a veóa profissional autônoma,
não constituindo receita ou despesa púbüc4 não implicando qualquer encargo ao tesouro

municipat sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora em Processo
judicial ou administrativo de dívida ajuizada.

AÍt 40. A arrecadação para fins de depósito, rateio e Íepasse dos honorários
sucumbenciais, será feita em instituição financeira, através de conta banciíria específica.

ArL 50. Os honorários de sucumbência deverão ser meÍrsalmente apuradog e

rateados de aqcrdo com as informaçôes repassadas pelo Assessor Jurídico do M
setor competente, limitado aos advogados lotados na Assessoria Jurídica do Munici

IIJR).
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Lei Municipal N" 556/2018
De 18 de dezembro de 2018

üspoe sobre o direito, a forma de rateio e o repasse dos Íanordios
suanntbência aos Adwgados hiblbos do fufinicípio de São Fvancisco
do Conde, Estndo da Bahia, rerylamenta o Parâgrafo único, do
79, da Lei Municipd n" 510/2O18 e dd outras prouidência.s.
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§ 14. Para firu de realização do rateio e repasse de que trata o caput, *râ
elaborado relatório mensal, que deverá ser enviado à Secretaria Municipal de Gestão

Administrativa, até o décimo quinto dia de cada mês.

§ 2q. Os honoriários advocatícios poderão ser recolhidos conjuntamente com a
obrigação principal em gura únic4 destacados, ou em guia separada emitida pelo
respectivo órgão da administração direta.

§ 3e. Nos processos em que houver pagamento administrativo ou for expedido
alvará de forma automatizada na conta do Município de São Francisco do Conde, deverá
a Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento proceder a imediata transferência dos
valores para a conta de honorários.

ArL 6P. A fim de acompanhar a apuração e rateio dos honorários advocatíciot
serão fomecidas inÍomrações sobre saldo e movimentação da conta específica prevista no
Art. 4e desta Lei, sempre que solicitado pela AJUR.

kL 7e. Os honoriirios sucumbenciais não integram a remuneração paga pela
Fazenda Pública constituindo verba variável, não incolporável nem computável para
cálculo de qualquer vantagem remuneratória.

ParágraÍo único. Os valores percebidos a tíhúo de honorários advocatícios nâo

irúluenciarão nos percentuais e índices de reajuste de seus beneficiários, não incidindo
no cômputo do décimo terceiro salário, abono de férias ou qualquer outra vantagem.

Art 81 Perderá o direito ao rateio dos honorários sucumbenciait o tih:lar que
não esteia em exercício na Assessoria Iurídica do Município, salvo se em gozo de Íérias

ou afastado por licença médica.

Art 9q. Esta Lei entra em úgor na data de sua pubücação, retroagindo seus efeitos
para a data do início da úgência da Lei Federal na 13.105/2015 (Código de Processo Gvil).

ArL 10. Revogam-se as disposições em con

São Francisco do Conde 1 de bro de 2018.

J Teixeira
Asse do Município
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