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Excelentíssimo Senhor
RAULCASSEL
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 05 de dezembro de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM RETIFICATIVA COM SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 87/2019, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias, com base no artigo 108, parágrafo único, do
Regimento Interno desta Colenda Casa, com a finalidade de apresentar, em anexo, para exame e
deliberação, MENSAGEM RETIFICATIVA COM SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nO87/2019,
de 18 de novembro de 2019, que "AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA A REALIZAR ACORDOS OU TRANSAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA
PREVENIR OU RESOLVER CONFLITOS; INSTITUI A CENTRAL DE MEDIAÇÃO E
CONCILIAÇÃO; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .."

2. Motiva-se a presente a fim de adequar o texto original da proposição a necessidade
de alterar o referido projeto de lei, instituindo no âmbito do Município, a Câmara de Conciliação de
Precatórios, em consonância com o regramento constitucional.

3. Outrossim, e com o fito de não conturbar a tramitação do texto final, esta mensagem
segue mediante a reprodução integral do referido projeto de lei complementar, com redação
consolidada, bem assim com ementa igualmente adequada à finalidade da proposição, cujo teor
passa a ser "AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DIRETO COM CREDORES DE
PRECATÓRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO E INSTITUI A
CÂMARA CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".

Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de
consideração e respeito.

Atenciosamente,
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MENSAGEM RETIFICATIVA COM SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 87, de 18 de novembro de 2019.

AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DI-
RETO COM CREDORES DE PRECATÓRIOS DE-
VIDOS PELO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBUR-
GO E INSTITUI A CÂMARA CONCILIAÇÃO DE
PRECATÓRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

A PREFEITA DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso
IV do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica autorizado, nos termos desta lei, a celebração de acordo direto com os credores de pre-
catórios devidos pelo Município de Novo Hamburgo, suas autarquias e fundações públicas, na for-
ma prevista no art. 97, S 8°, inc. III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Art. 2° Fica instituída a Câmara de Conciliação de Precatórios, vinculada à Procuradoria-Geral do
Município (PGM), nos termos do inc. XII do art. 2° da Lei Complementar nO2.257, de 12 de janeiro
de 2011, a quem compete operacionalizar a composição de que trata o art. 1°.

Parágrafo único. À conciliação serão destinados 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tra-
tam os SS1° e 2° do art. 97 do ADCT, nos termos do SI ° e caput do art. 102 do ADCT.

Art. 3° A Câmara de Conciliação de Precatórios, através de edital publicado em meio de comunica-
ção oficial, buscará garantir acessibilidade e ampla divulgação a todos credores titulares de precató-
rios que queiram celebrar acordo, devendo o edital definir os prazos para a apresentação de requeri-
mentos e os atos inerentes à habilitação, observando ainda os seguintes requisitos:

I - a obediência rigorosa à ordem cronológica de inscrição do precatório;

II - o pagamento com redução de até 40% (quarenta por cento) do valor total do precatório, incluin-
do valores já quitados em razão de eventual preferência, conforme dispuser o Edital;

III - a possibilidade de pagamento parcelado, em prazo não superior a dois anos, para precatório
cujo valor obtido após a redução prevista no inciso II deste artigo exceda a 1/3 (um terço) dos recur-
sos repassados ao Poder Judiciário, previstos no artigo 101 do ADCT;

IV - a incidência dos descontos legais sobre o valor conciliado; e

V - a quitação integral da dívida, objeto da conciliação, e a renúncia a qualquer reivindicação ou
questionamento acerca dos critérios de cálculo do percentual apurado e do valor devido.
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Parágrafo único. O Município poderá firmar convênio com o Poder Judiciário para a realização dos
atos que se fizerem necessários para o cumprimento do que dispõe esta Lei, inclusive para formali-
zações de acordos na esfera judicial.

Art. 4° Os credores municipais convocados, interessados em realizar acordo, deverão apresentar,
pessoalmente ou por intermédio de advogado com procuração, requerimento padrão, contendo to-
dos os dados atualizados e individualizados para a correta identificação da situação de seu precató-
rio, além de outros documentos necessários, previstos no edital de convocação.

Parágrafo único. O acordo poderá ser celebrado com o titular original do precatório ou seus suces-
sores causa mortis, bem como com eventuais cessionários, desde que devidamente habilitados no
requisitório em processamento nos Tribunais, com a participação obrigatória do advogado constituí-
do nos autos do processo judicial respectivo.

Art. 5° Será preservada a ordem cronológica do precatório não conciliado.

Art. 6° Uma vez formalizado, o instrumento de conciliação será levado à chancela do Procurador-
Geral do Município e à homologação do Juízo responsável pelo pagamento do precatório do respec-
tivo Tribunal.

Parágrafo único. A homologação judicial é condição para o cumprimento das condições estabeleci-
das no acordo.

Art. 7° A Câmara de Conciliação de Precatórios será coordenada por servidor efetivo, advogado re-
gularmente inscrito na OAB, lotado na PGM e designado pelo Procurador-Geral do Município.

Art. 8° A organização e os procedimentos para a conciliação instituída por esta Lei serão objeto de
regulamentação.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos --C-) dias do mês
de __ do ano de 2019.

Prefeita Municipal

Procuradora-Geral do Município.

Registre-se e publique-se.

Secretário Municipal de Administração.
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