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DECRETO Nº 1.319 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

 
 

“Instala e regulamenta o funcionamento da 

Câmara  de  Conciliação  de  Precatórios, 

prevista  na  Lei  Municipal  nº  2.120  de  21  de 

julho de 2015 e no Decreto nº 1.226, de 20 de 

novembro de 2015.” 
 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 58, incisos V, e §1º, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 1.226 de 20 de novembro de 2015, 

que regulamenta a Lei Municipal nº 2.120 de 21 de julho de 2015, cujo objeto é a criação da 

Câmara de Conciliação de Precatórios do Município; 

 
CONSIDERANDO que o art. 3º do referido Decreto define a composição 

institucional dessa Câmara, devendo a designação de seus membros e o seu funcionamento ser 

regulamentados por ato do Chefe do Executivo; 

 
DECRETA: 

 

 
 

Art. 1º Fica instalada a Câmara de Conciliação de Precatórios, cujo objetivo é 

exercer as atividades que lhe foram atribuídas pela Lei Municipal nº 2.120 de 21 de julho de 

2015 e pelo Decreto nº 1.226 de 20 de novembro de 2015, a ser composta pelos seguintes 

membros: 

 
I – como titular o Procurador-Geral do Município Pascal Abou Khalil ou quem o 

substitua no cargo, a quem compete a presidência da Câmara e, como suplente, a Procuradora- 

Geral Adjunta do Município Márcia Cristina Lopes Alódio ou quem a substitua no cargo; 

 
II – como titular o Procurador do Município André Fabiano Santos Aguiar e, 

como suplente, o Procurador do Município James Antunes Ribeiro Aguiar; 

 
III – como titular o Procurador do Município Waldir Gonçalves Legal Azambuja e, 

como suplente, o Procurador do Município Edson Rigaud Neto;
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IV – como titular o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Finanças Marcelo Macêdo ou quem o substitua no cargo e, como suplente, Sâmya Ester da 

Silveira Gouveia Assis; 

 
V – como titular a Chefe da Divisão de Precatórios Jocélia Soares da Silva ou 

quem a substitua no cargo e, como suplente, a servidora Priscila Maia de Souza; 

 
§1º A atuação dos membros da Câmara: 

I - não será remunerada; 

II - é considerada como serviço público relevante da administração municipal, 

podendo ser ressarcidos de despesas quando comprovadamente estiverem a serviço do 

Município; 

 
III - não gera qualquer novo vínculo como servidor. 

 

 

§ 2º Será excluído da Câmara o membro que: 
 

 
 

pública; 

I  –  por  qualquer  razão,  licenciar-se  ou  for  exonerado  do  cargo  ou  função

 

 
 

intercaladas; 

II – faltar injustificadamente a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 4 (quatro)

 

 

III – tiver o seu pedido de renúncia acatado pelo Presidente; 
 

 

§ 3º Em qualquer caso, bem como na hipótese de falecimento, o Presidente 

encaminhará imediatamente pedido de substituição ao Chefe do Executivo. 

 
§ 4º Se o membro excluído for titular, será substituído automaticamente pelo 

suplente até a nomeação do substituto. 

 
Art. 2º A Câmara tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

 

 

I – emitir o ato convocatório de conciliação, através da elaboração e publicação 

de edital para acordo direto com credores de precatórios, nos termos do inc. III do § 8º do art. 97 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Municipal nº 2.120/2015;
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II – analisar as propostas apresentadas pelos credores interessados em firmar 

acordo direto, emitindo parecer conclusivo sobre sua conformidade com os requisitos do edital e 

com a legislação pertinente; 

 
III – elaborar a lista de classificação das propostas e encaminhá-las para 

publicação no portal da Prefeitura do Município de Rio Branco e no Diário Oficial eletrônico do 

Estado do Acre; 
 

 
 

apresentadas; 

IV   –   deliberar   sobre   eventuais   impugnações   às   propostas   de   acordo

 

 

V – celebrar os acordos diretos com os credores classificados e providenciar o 

seu encaminhamento ao órgão judicial competente para sua homologação; 

 
VI - requisitar das autoridades públicas municipais e de seus agentes, os dados 

e as informações necessárias para o desempenho de seu mister, as quais deverão ser atendidas 

pelos agentes públicos destinatários nos prazos que lhes forem assinalados, sendo-lhe 

autorizado, ainda, a convocação de outros servidores para auxílio na realização dos trabalhos; 

 
VII – praticar todos os atos administrativos necessários à efetiva celebração de 

acordos diretos com credores de precatórios; 

 
Art. 3º A Câmara de Conciliação de Precatórios desenvolverá os seus trabalhos 

na sede da Procuradoria-Geral do Município ou em outro local, conforme conveniência a ser 

aferida pelo Presidente. 

 
Art. 4º As deliberações serão por maioria simples, com a presença de, no 

mínimo, três membros, titulares ou suplentes, com direito indistinto a voto do Presidente. 

 
Art. 5º São atribuições do Presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios: 

I – convocar, abrir, presidir e encerrar as reuniões; 

II – designar, entre membros da Câmara de Conciliação de Precatórios ou não, 

servidor para secretariar as reuniões; 

 
III – designar relator para atuar nos processos administrativos de acordo direto; 

 

 

IV - conduzir os debates, assegurando a ordem dos trabalhos ou suspendendo- 

os sempre que necessário;
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resultado; 

V - submeter à votação as matérias a serem decididas, apurar e proclamar o

 

 

VI  -  convidar,  solicitar,  convocar,  quando  necessário,  para  participar  das 

reuniões, agentes políticos e servidores da administração direta e indireta, para auxiliar nos 

trabalhos; 
 

 
 

procedimentais. 

VII – deliberar sobre os casos omissos e as dúvidas relativas às questões

 

 

Art. 6º São atribuições da secretária da Câmara de Conciliação de Precatórios: 

I - acompanhar as reuniões, lavrar e assinar as respectivas atas; 

II - anotar e registrar o resultado das votações e demais normas regimentais; 
 

 

III - promover a distribuição aos membros da Câmara de toda a documentação 

pertinente à matéria ou por eles solicitada; 

 
IV - providenciar os instrumentos convocatórios das reuniões; 

 

 
 

Presidente. 

V  -  executar  outras  tarefas  correlatas  e  especialmente  determinadas  pelo

 

 

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Rio Branco-Acre, 11 de dezembro de 2015, 127º da República, 113º do Tratado 

de Petrópolis, 54º do Estado do Acre e 132º do Município de Rio Branco. 

 
 

 
Marcus Alexandre 

Prefeito de Rio Branco 


