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LEI N.º 976 DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS, INSTITUÍDO NO ATO DA DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS EM
SEUS ARTS. 101, 102, 103 E 105, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 99, DE 15
DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica autorizada a adesão do Município de Areal ao Regime Especial de quitação
de débito de precatórios na forma do disposto no art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT.
DA QUITAÇÃO
Art. 2º O Município de Areal, através de sua Administração, depositará mensalmente
em conta especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, recursos suficientes para
quitação dos seus débitos em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente
apresentado ao TJRJ.
§ 1º A gestão dos recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios de
que trata o art. 1º será realizado pelo TJRJ.
ADCT.

§ 2º Será respeitada a ordem de pagamento estabelecida no caput do art. 102 e § 2º do

DA FONTE DE CUSTEIO
Art. 3º
O débito de precatórios enquadrados na presente Lei, será pago em
conformidade com o disposto no § 2º do art. 101 do ADCT.
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Art. 4º A administração Municipal fica autorizada a contrair linha de crédito especial
para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata o
art. 101 do ADCT, nas condições observadas nos incisos I, II, III e IV, do § 4º, do mesmo artigo.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º Enquanto o Município de Areal estiver efetuando o pagamento da parcela
mensal devida como previsto no art. 1º, nem ele nem as respectivas autarquias ou fundações
dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva
dos recursos.
Parágrafo único. Na vigência do Regime Especial previsto no art. 1º desta lei, ficam
vedadas desapropriações caso o estoque de precatórios ainda pendentes de pagamento, seja
superior a 70% (setenta por cento) das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as
desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança
pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social.
Art. 6º Em conformidade com o estatuído no § 2º do art. 105 do ADCT, fica criado o
Art. 268 A na Lei n.º 100/95 (Código Tributário Municipal) com a seguinte redação:
“Art. 268 A Durante a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
previsto no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é
facultado aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, o requerimento
da compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que
até 25 de março de 2015 tenham sido inscrito na dívida ativa do município.
§1º A compensação, se preenchidos os requisitos legais, será deferida pelo Chefe
do Poder Executivo, que poderá consultar as Secretarias inerentes e a
Procuradoria Municipal, acerca da disponibilidade financeira de forma a evitar a
queda na arrecadação e/ou instabilidade de fluxo de caixa.
§ 2° Não se aplica à compensação referida no caput deste artigo qualquer tipo de
vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à
saúde e a outras finalidades.” (NR)
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Flávio Magdalena Bravo
Prefeito
2

