PODER .RiDtClARK)

TRIBl \AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PRESIDÊNCIA

COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR

DE CONTAS ESPECIAIS DE PRECATÓRIOS

Aos 04 dias âo mês dc novembro dc 2022, às iOh. reuniram-se por meio da

plataforma Microsoll Tcains. o juiz. auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará (TJPA), designado para a Coordeiiadoria de Precatórios (Portaria n'' 624/2022-GP).
Leonardo de Farias Duarte, a presidente do Tribunal Regional do Traballio da 8'' Região
(TRT-8). desembargadora Grazicla Leite Colares, e o juiz federal do Tribunal Regional
Federal da P Região (TR1--I) c diretor do foro da Seçào .ludiciária do Estado do Pará. José
Aírton de Aguiar Portela, todos integrantes do Comitê Gestor de Contas Especiais de

Precatórios dc que trata o art, 57 da Resolução n" 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça,
estando também presentes os servidores Thiayo Luis da Silva Gato. coordenador de
Precatórios do TJPA, Larissa Borges da Silva, chefe da Di\isão de Apoio Técnico Jurídico da
Coordenadoria de Precatórios do TJPA, Ivan Oliveira da Conceição, chefe do Serviço de
Cálculos da Coordenadoria dc Precatórios do TJPA. e Daniela Cliamma 1-arias de Souza,
chefe da Divisão dc Precatórios do TR'f-8,

Aberta a reunião, o juiz dc Direito Leonardo de Farias Duane cumprimentou os
participantes e agradeceu a presençade todos.
Em seguida, foram apresentadas as propostas de plano de pagamento de
precatórios relativos ao exercício financeiro dc 2022 dos seguintes entes devedores sob
regime especial:

(1) Estado do Pará: apresentou proposta para o ano de 2022, a qual foi rejeitada
e substituída por proposta dc ofício, com depósitos mensais de R.S 8.116.017.20.
correspondentes a 0.38% a.m. da sua receita corrente líquida (RCL). tendo em vista o acervo
de precatórios dc RS160.089.193.19;

(2) município de .Aurora do Pará: foi apresentada proposta de oITcio para o ano
de 2022. com depósitos mensais dc RS 84.681.87. correspondentes a 1.550% a.m. da sua

receita corrente líquida (RCL). tendo em vista oacervo de precatórios de R$ 8.240.06^.47^__^
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(3) município de Belém: apresentou proposta para o ano cio 2022. com depósitos
mensais de RS 2.766.654.83. eorrespondenies a 1.000% a.m. da sua receita corrente líquida

(KCl,), tendo em vista o acervo de precatórios de R$ 72.370.120,89;
(4) município dc Bom Jesus do Tocantins: foi apresentada proposta de oríclo

para o ano de 2022. com depósitos men.sais de RS 47.573.93. correspondentes a í.000% a.m.
da sua receita corrente líqtiida (RCL). lendo em visla o acervo de precatórios de R$
3.994.270,77:
I

(5) município de Urcjo Grande do Ara};uala: Ibi apresentada proposta de oíTclo

para o ano de 2022, com depósitos mensais de RS 24.278.51. correspondentes a 1,000% a.m.

da sua receita corrente líquida (.RCL). lendo em vista o aceivo dd precatórios de RS
68.040,59;

(6) município de Itupiranga: foi apresentada proposta de pficio para o ano de
I

2022. com depósitos mensais dc RS 117.589.02, correspondentes a 1,000% a.m. da sua receita
corrente líquida (RCL). lendo em vista o acervo de precatório.s de R$ 3.800.124.12;

(7) município dc Quatipuru: foi apresenlada proposta de olTcio para o ano de
2022. com depósitos mensais de RS 28.556.47, correspondentes a 1,000% a.m. da sua receita
corrente líquida (RCL). lendo em visia o acervo de precatórios de RS 991!.555,49;
(8) município de São Geraldo do Araguaia: fbi apresenlada proposta de oHcio
para o ano de 2022, com depósitos mensais de RS 558.382.95. corresponclentes a 8,361%) a.m.

da sua receita corrente líquida (RCL). tendo em vista o acervo de precatórios de RS
53.604.760.21: e

(9) município dc Tucuruí: apresentou proposta para o ano dc 2022. com

depósitos mensais de R$ 293,557,44, correspondentes a 1,000% a.m. da sua receita corrente
líquida (RCL), tendo em vista o acervo de precatórios de RS 15.442.066.92.
Os integrantes do Comitê Gestor de Contas Especiais de Precatórios deliberaram
apro>ar as propostas apresentadas para os depósitos mensais pre\istos no^ planos de

pagamento de precatórios de todos os entes devedores acima, ressalvada a possibilidade de
exigência de aporte complementar ao final do plano de pagamento de precatórios, na hipótese
de variação da RCL do ente devedor e nào suficiência dos valores repassados para a

liquidação de todos os precatórios inscritos até 0L07.2021. salvo se a dívida tbr liquidada em.
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inès anierior. Para lanio. deve o eme devedor ser iniiniado íi aprcsetiiar a cada bimestre o

relatório resumido de execução orçamentária (KRIiO), com o correspoiidenie demonstrativo
de RCL. cabendo à Coordcnadoria de Precatórios do TJPA. até 01.12.2022. intimar o ente
devedor accrea do eventual \ alor a ser acrescido.

Nada mais havendo, a reunião Ibi encerrada, sendo deliberado, ainda, pelo

encaminhamento da respectiva ata à desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro,
presidente do TJPA e gestora das Contas Especiais dc Precatórios, para homologaçao.
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