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PROJETO DE LEI N° --8L, DE 18 DE NOV~""~O DE 2019

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.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Fica o Poder Executivo e os entes da Administração Indireta do Município,
autorizados a realizar acordos ou transações administrativas ou judiciais, para
prevenir ou resolver conflitos, inclusive os judicializados, por meio da Central de
Mediação e Conciliação, instituída por esta Lei.

Art. 2° Fica instituída, nos termos desta Lei, a Central de Mediação e Conciliação,
que visa a estabelecer a conciliação e a mediação como meios para a solução de
controvérsias administrativas ou judiciais que envolvam a Administração Pública
Municipal Direta e Indireta.

Parágrafo único. A Central de Mediação e Conciliação ficará vinculada à
Procuradoria-Geral do Município (PGM), nos termos do inc. XII do art. 2° da Lei
Complementar n° 2.257/2011.

Art. 3° Para fins desta Lei, consideram-se:

I - mediação a atividade técnica exercida por terceiro facilitador do diálogo, sem
poder decisório e sem capacidade propositiva, que auxilia e estimula as partes a
identificar ou a desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, num processo
informal e estruturado.
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II - conciliação a atividade técnica exercida por terceiro facilitador do diálogo, sem
poder decisório e com capacidade propositiva, que auxilia e estimula as partes a
identificar ou a desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, num processo
informal e estruturado.

III - transação o ato de reconhecimento de direitos e estabelecimento de obrigações,
resultantes da composição da controvérsia posta a exame da Central de Mediação e
Conciliação; e

IV - termo de transação o instrumento jurídico que encerra a controvérsia
administrativa ou judicial, possibilitando a produção dos efeitos jurídicos da
transação.

CAPÍTULO 11
DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

Art. 4°A Central de Mediação e Conciliação será composta por:

I - Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos; e

II - Câmara de Conciliação de Precatórios.

Parágrafo único. A Central de Mediação e Conciliação será coordenada por servidor
efetivo, advogado regularmente inscrito na OAB, lotado na PGM, com formação em
métodos autocompositivos, designado pelo Procurador-Geral do Município.

SEÇÃO 11
DAS CÂMARAS

SUBSEÇÃO I
DA CÂMARA DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE

CONFLITOS

Art. 5° Compete à Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos,
nos termos do disposto no art. 32 da Lei nO 13.140, de 2015, e no art. 174 da Lei
Federal n° 13.105, de 2015:
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I - prevenir e solucionar, de forma consensual, os conflitos no âmbito administrativo
ou judiciário;

H - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da Administração Municipal;

IH - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de
conciliação ou mediação, no âmbito da Administração Municipal; e

IV - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

Art. 6° A eficácia dos termos da transação administrativa ou judicial resultantes dos
processos submetidos às Câmaras dependerá de homologação do Procurador-Geral
do Município.

Parágrafo único. A transação administrativa ou judicial homologada pelo
Procurador-Geral do Município implicará coisa julgada administrativa e importará
renúncia a todo e qualquer direito no qual possa fundar uma ação judicial, assim
como extinção daquela que estiver em tramitação.

Art. 7°. Tratando-se de questão discutida em processo judicial, havendo a intenção de
acordo das partes, manifestada nos autos, o litígio será encaminhado à Central de
Mediação e Conciliação para os devidos trâmites, ocasião em que será requerida a
suspensão da demanda judicial, enquanto perdurar a conciliação na seara
administrativa.

Parágrafo único. O resultado obtido na Central de Conciliação será informado no
processo judicial e, em caso de autocomposição, após observada a regra prevista no
art. 6°, deverá ser homologado por sentença para surtir seus efeitos.

Art. 8° O Município adotará práticas que incentivem a formação e o incremento de
usos e costumes no fomento de procedimentos de mediação e conciliação, observada
a legislação existente.

Art. 9° As Secretarias Municipais das áreas afetas à matéria, objeto da transação,
deverão dispor de dotação orçamentária própria destinada a custear as despesas
decorrentes dos acordos realizados pela Câmara desta Subseção.
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SUBSEÇÃO 11
DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

Art. 10 Compete à Câmara de Conciliação de Precatórios, prevista no artigo 97, ~8°,
inc. IH, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, compor,
mediante acordo direto com os credores, o pagamento de precatórios devidos pelo
Município de Novo Hamburgo, inseridos no regime especial de pagamento de
precatórios, observada as disposições desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins consignados no caput serão destinados 50% (cinquenta
por cento) dos recursos de que tratam os ~~1o e 20 do art. 97 do ADCT, nos termos do
~10e caput do art. 102 do ADCT.

Art. 11A Câmara de Conciliação de Precatórios, através de edital publicado em meio
de comunicação oficial e em jornal local, buscará garantir acessibilidade e ampla
divulgação a todos credores titulares de precatórios que queiram celebrar acordo,
devendo o edital definir os prazos para a apresentação de requerimentos e os atos
inerentes à habilitação, observando ainda os seguintes requisitos:

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

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

IH - a possibilidade de pagamento parcelado, em prazo não superior a dois anos, para
precatório cujo valor obtido após a redução prevista no inciso H deste artigo exceda a
1/3 (um terço) dos recursos 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
discussão acerca dos critérios de cálculo do percentual apurado e do valor devido ou
de eventuais saldos.

Parágrafo único. O Município de Novo Hamburgo poderá optar por 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 formalizações de acordos na
esfera judicial.
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Art. 12 Os credores municipais convocados, interessados em realizar acordo, deverão
apresentar, pessoalmente ou por intermédio de advogado munido de procuração,
requerimento padrão, contendo todos os dados atualizados e individualizados para a
correta identificação da situação de seu precatório, 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 sucessores causa mortis, bem como com os cessionários, desde que
devidamente habilitados no requisitório em processamento nos Tribunais, com a
participação obrigatória do advogado constituído nos autos do processo judicial
respectivo.

Art. 13 Será preservada a ordem cronológica do precatório não conciliado.

Art. 14 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 respectivo Tribunal.

Parágrafo único. A homologação é condição para o cumprimento das condições
estabelecidas no acordo.

Art. 15 Fica autorizada a compensação de débitos tributários e não tributários,
líquidos e certos, nos termos do art. 105 do ADCT, incluindo a Administração Direta
e Indireta do Município, com respectivos créditos provenientes de precatórios, a
requerimento do credor originário ou de seus sucessores causa mortis, bem como dos
cessionários.

S 1° Somente poderão ser objeto da compensação de que trata o caput deste artigo os
créditos e os débitos de titularidade da mesma pessoa jurídica da Administração
Municipal devedora do precatório.

S 2° As compensações dependerão da desistência por parte do credor do precatório
das discussões administrativas ou judiciais, com a expressa renúncia aos direitos em
que se fundam as ações, defesas ou recursos.

S 3° As compensações serão implementadas dentro dos limites previstos no
Orçamento Municipal, nos termos da Lei regente.

Art. 16 A compensação de precatório com débito cobrado judicialmente pela pessoa
jurídica da administração não alcança custas, despesas judiciais e honorários
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advocatícios arbitrados judicialmente em favor do Município, cujo pagamento prévio
e integral é condição para a efetivação da compensação.

Art. 17 A compensação de que trata esta Lei terá aplicabilidade enquanto vigorar o
regime especial introduzido pelo art. 101 do ADCT.

CAPÍTULO IH
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 Os limites, os critérios, a organização, o funcionamento e a estrutura da
Central de Mediação e Conciliação serão disciplinados no Decreto de regulamentação
desta Lei.

Art. 19 A Central de Conciliação elaborará seu regimento por meio de decreto.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos __ (__ ) dias do
mês de do ano de 2019.

Prefeita.

Registre-se e publique-se.

Secretário Municipal de Administração.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administração Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone: (51) 3594.9999

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

