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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CNPJ N°. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-3044 
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

LEI N°. 5.886, de 26 de outubro de 2021.

“CRIA A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO 
DE PRECATÓRIOS PREVISTA NO 
ART. 97, §8°, INCISO III, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, E DÁ
OUTRAS p r o v id ê n c ia s :

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, Estado do Pará.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica criada, no âmbito do Município de Óbidos, a Câmara de Conciliação 
de Precatórios e RPV’s prevista no art. 97, §8°, inciso III, dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, no 
âmbito do Município de Óbidos-PA.

Art. 2o. Compete à Câmara de Conciliação, a ser composta pela Procuradoria 
Geral do Município de Óbidos-PA, definir, mediante acordo direto com os 
respectivos credores, o pagamento de Precatórios e Requisição de Pequenos 
Valores - RPV’s, mediante a utilização de 50% (cinquenta por cento) dos recursos 
de que trata o art. 97, §§ 1o e 2o, inciso II do ADCT.

Art. 3o. A partir da ordem para pagamentos de precatórios fixada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado, nos termos do art. 97, § 6o, do ADCT, haverá publicação de 
Edital de chamamento de credores objetivando à conciliação, no Diário Oficial dos 
Municípios e/ou em jornal de circulação local e regional, provocada pelo 
município de Óbidos, mediante sua Procuradoria Jurídica, e observará aos 
seguintes parâmetros:
I- a obediência à ordem cronológica de inscrição do precatório;
II- o pagamento, observados os critérios definidos na regulamentação desta Lei, 
com redução de até 50% (cinqüenta por cento) do valor total do crédito 
atualizado.
III- a possibilidade de pagamento parcelado, em prazo não superior a 2 (dois) 
anos, para precatório, cujo valor obtido após a redução prevista no inciso II deste 
artigo, exceda a 1/3 (um terço) dos recursos repassados ao Poder Judiciário, 
previstos no art. 97, §§ 2o e 8°m inciso III, do ADCT.
IV- a incidência dos descontos legais sobre o valor conciliado.
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.

Art. 4o. As propostas serão analisadas de forma individualizada pe^Câmara de 
Conciliação, observada a ordem cronológica dos precatórios 
Tribunal de Justiça do Estado, devendo ser certificado nos autos admi 
próprios o sucesso ou não da conciliação, indicando-se a fundamen 
atendendo-se aos seguintes procedimentos:
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I- havendo sucesso na conciliação o precatório passa a fazer parte de lista 
própria, com ordem cronológica especial, para pagamento na forma do art. 97, § 
8o, inciso III, do ADCT.
II- não havendo sucesso na conciliação o precatório retorna à ordem cronológica 
da lista geral de precatórios fixada nos termos do art. 97, § 6o, do ADCT, sem 
prejuízo de nova tentativa de conciliação, após o prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias, nada impedindo a realização de acordos em precatórios posteriores.

Art. 5o. As dívidas do Município de Óbidos/PA, definitivamente constituídas até a 
data da publicação desta Lei, inclusive os precatórios judiciais e Requisições de 
Pequeno Valor, poderão ser quitadas mediante dação em pagamento de seus 
imóveis dominiais.

§ 1o. O credor que receber os imóveis na forma de dação em pagamento arcará 
com os ônus decorrentes da lavratura dos instrumentos cabíveis, além das 
custas, emolumentos e outras obrigações decorrentes da transferência da 
propriedade.

§ 2o. O Município fará publicar semestralmente a relação de imóveis passíveis de 
dação em pagamento.

§ 3o. Os imóveis dominiais deverão ser oferecidos, preferencialmente, para fins de 
quitação de precatórios e requisições de pequeno valor na conciliação.

Art. 6o. Será preservada a ordem cronológica dos precatórios e requisições de 
pequeno valor não conciliado.

Art. 7o. O pagamento dos precatórios em conformidade com a ordem cronológica 
da lista própria de precatórios de acordos, a que se refere o art. 4o, inciso I, desta 
Lei, não configura quebra de ordem cronológica para pagamento de precatórios.

Parágrafo Único: Na hipótese de saldo dos recursos previstos para o acordo 
direto, após o término do exercício financeiro, será reservado para pagamento, 
pela mesma modalidade, para o exercício seguinte, cumulando-se com os 
depósitos das parcelas futuras previstas no art. 97 do ADCT.

Art. 8o. A Câmara de Conciliação será composta pelos seguintes membros:
I- Procurador Geral do Município de Óbidos.
II- Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF.
III- Secretário Municipal de Administração.

Parágrafo Único: A Câmara de Conciliação funcionará nas dependência 
Procuradoria Geral do Município de Óbidos, que fornecerá aporcKmateri 
administrativo às suas atividades.

Art. 9o. Os acordos judiciais realizados em processos em fase de conheci 
ou de execução somente poderão ser objeto de proposta à Câmara
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Conciliação após sua inclusão na lista geral de precatórios expedida pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, de acordo com ao art. 97, § 6o, do ADCT.

Art. 9o. As propostas de acordo formuladas perante a Câmara de Conciliação 
serão previamente analisadas por uma Comissão Técnica composta pelos 
seguintes membros:
I- um Procurador do Município designado pelo procurador geral do município.
II- um servidor oriundo da SEMPOF designado pelo secretário municipal de 
Planejamento Orçamento e Finanças.
III- um servidor oriundo da Secretaria de Administração, designado pelo titular da 
referida pasta.

Art. 10. O credor interessado em realizar acordo, pessoalmente ou por intermédio 
de advogado com procuração pública específica, deverá apresentar a proposta 
por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do edital de 
chamamento, contendo todos os dados atualizados e individualizados para a 
correta identificação da situação de seu precatório, além de outros documentos 
necessários previstos no aludido edital.
§ 1o - O acordo poderá ser celebrado com o titular originário 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.
§ 2o- Com expressa anuência do advogado constituído, os honorários de 
sucumbência poderão integrar o acordo a ser celebrado.
§ 3o- Nos casos de precatórios cedidos parcial ou integralmente pelo credor 
originário, o acordo deverá ser feito com todos os cessionários, de forma a 
abranger a integralidade do crédito.

Art. 11- A Procuradoria Jurídica do Município de Óbidos providenciará a 
publicação no Diário Oficial do Município e/ou jornal de circulação local e/ou 
regional, do extrato dos acordos celebrados.

Art. 12 - A formalização do acordo é de competência do município de Óbidos por 
intermédio da Procuradoria Jurídica Municipal, após a aprovação da proposta pela 
Câmara de Conciliação.

Parágrafo Único: A petição em três vias de igual teor, será assinada pelos 
interessados e encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado para efetuar o 
pagamento nas datas aprazadas.

Art. 13- A celebração dos acordos dependerá dos recursos depositados para esta 
finalidade, ficando as propostas apresentadas pendentes 
deliberação pela Câmara de Conciliação até disponibilidade de 
formalização dos acordos.

Art. 14- A Câmara de Conciliação é competente para aprovar 
interno, que irá dispor sobre sua organização, funcionar 
deliberações e demais normas reguladoras de sua atuação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CNPJ N°. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-3044 
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

Art. 15 -0  município de Óbidos poderá firmar convênio com o Poder Judiciário 
para a realização dos atos que se fizerem necessários para o cumprimento do 
que dispõe esta Lei.

Art. 16- A organização e os procedimentos relacionados à atuação da Câmara de 
Conciliação de Precatórios e Requisição de Pequenos Valores -  RPV’s - serão 
regulados por Decreto Municipal.

Art. 17- 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 
avençadas no acordo.

Art. 18- Fica autorizada a compensação de débitos tributários e não tributários, 
líquidos e certos, inscritos em dívida ativa pela Fazenda Pública Municipal, 
incluindo a Administração direta e indireta com respectivos créditos provenientes 
de precatórios, requerimento do credor originário ou seus sucessores causa 

irtis, nos termos dojtecreto regulamentador.

:. 19 - Esta Lei efitra em vigor na data de sua publicação.

JINETE DO RREFEflTO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, em 26 de outubro de 2021.

JA ÍILVA
Prefeito MunicipalxleXJfbidos.

Registrada e publicada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, em 26 de outubro de 2021.

LINDQMAR SIQUEIRA MARINHO
Secretario Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano.


