LEI Nº 5.308, DE 05 DE OUTUBRO DE 1999
Prevê que a DAE S/A – Água e Esgoto sucederá a autarquia Departamento de Águas e
Esgotos – DAE nos direitos e obrigações desta.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo com o que
decretou a Câmara Municipal em Sessão Extraordinária, realizada no dia 1º de outubro de 1.999,
PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º. A DAE S/A – ÁGUA ESGOTO, sucederá a autarquia Departamento de Águas e Esgotos – DAE nos
direitos e obrigações desta, inclusive de natureza trabalhista, incorporando o seu quadro de pessoal, com
preservação de seus direitos, benefícios e vantagens adquiridos, relativos ao tempo de serviço, gratificações,
adicionais e garantia contra rescisão imotivada.
Art. 2º. Aos servidores estáveis será assegurada a transição para o regime laborativo instituído na DAE S/A –
ÁGUA E ESGOTO, visando preenchimento das vagas oriundas das funções estabelecidas em lei, mantidos
todos os direitos até o momento, e devidamente incorporados aos vencimentos e salários, desde que
formalizem essa intenção, extinguindo-se, automaticamente, o cargo ocupado junto à autarquia extinta.

Art. 3º. Os cargos e funções pertencentes ao Departamento de Águas e Esgotos – DAE, providos por
servidores que não formalizarem a transição nos termos do artigo 2º ficam integrados em Quadro Especial na
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e serão extintos na vacância.
Parágrafo único. A extinção a que alude este artigo se processará, no tocante aos cargos de carreira, à
medida que vagarem os cargos de classe inicial, e, assim, sucessivamente, classe por classe, até a supressão da
carreira, assegurados os acessos e promoções respectivos, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 4º. Ficam à disposição da DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO os servidores integrantes desse Quadro
Especial, no exercício de atividades compatíveis com seus cargos ou funções.
Parágrafo único. Os subsídios, vencimentos, vantagens e demais encargos desses servidores serão custeados
pela DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO, pelo prazo que ficarem à sua disposição, através do repasse de verbas à
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente para esse fim destinada.

Art. 5º. Para atender as despesas decorrentes desta Lei, fica o Chefe do Executivo, autorizado a abrir crédito
adicional especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), utilizando para sua cobertura recursos
previstos no artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial o § 2º do artigo 3º da Lei nº 5.028, de 29 de agosto de 1.997.
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