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AUTOR: COMISSÃO DE JUSTIÇA, ECONOMIA E FINANÇAS, N° 001/2018

Fundamentados nas disposições Regimentais,
REQUEREMOS à Mesa, após deliberação do Soberano Plenário, que envie
expediente ao Executivo Municipal, solicitando a relação atualizada de
precatórios pendentes de pagamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso, plano de pagamento anual de precatórios; comprovantes de
recolhimento mensal para fins de pagamento de precatório; saldo atualizado da
conta destinada a pagamento de precatórios, todos nos moldes do art. 101 da
constituição federal.

JUSTIFICATIVA

Aportou a esta Casa de Leis, um projeto de lei
solicitando o parcelamento de um débito de mais de R$ 15.794.496,73 (quinze
milhões setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais
e setenta e três centavos), junto a EnergisalMato Grosso, informando tratar-se
de dois precatórios existentes junto ao Tribunal de Justiça.

É sabido que o Município no ano de 2010, por meio
do Decreto n° 27/2010, institui a opção pela forma de parcelamento de
precatórios instituída pela Emenda Constitucional n" 62 de 09 de Dezembro de
2009, onde depositava mensalmente o valor de 1/12 avos da receita corrente
líquida para pagamento de precatórios.

Todavia, após a entrada em VIgor da Emenda n"
99/2017 o Município não apresentou a este legislativo qualquer informação ao
demonstrativo financeiro, de como pretende se adequar a norma constitucional,
sem comprometer despesas de caráter essências e continuados como: folha de
pagamento de servidores com seus respectivos encargos, fornecedores de bens
essenciais na área da saúde e educação, pagamento de requisições de pequenos
valores devidas a servidores etc.

Conforme disposto na própria Constituição o
Município deve apresentar ao Tribunal de Justiça um Plano de Pagamento Anual
para seus precatórios, considerando que não cumpriram a regulamentação da
matéria por meio de lei no prazo de seis meses, conforme definido no próprio
texto da Emenda Constitucional 99/2017.



Vejamos:

Art. r o arte 101 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios
quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse
período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA
E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial
do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos)
do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no
segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de
seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual
praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em
conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de
Justiça local.

(...)

Art. 4° O arte 105 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, numerando- se o atual
parágrafo único como §r:

"Art. 1 05 .

§1o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até cento e vinte dias
apartir de l° dejaneiro de 2018.

§3°Decorrido oprazo estabelecido no §2° deste artigo sem a
regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a
faculdade a que se refere o caput deste artigo. " (NR).

Isto Posto, esperamos ver a reivindicação atendida,
dentro dos prazos Constitucionais, sob pena de responsabilidades.

_., Termos em que,
IAMUN. DE ~USCIMEIRA I P. Deferimento.

VADO NA IESSAO (Ji(i);NÃtU.41 CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
~ "

DA ~: _L . EM: 24 DE SETEMBRO DE 2018.

_-- .

»> ... / I, _...-/ ./? l
JOS~I~,SILVA LINDO.MARDUARTEDASILVA

CPRESIDEN RELATOR

i ~/'m,"./

SEBASTIÃO~i~UES BARBOSA
VICE-PRESIDENTE


