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LEI Nº 1061  DE 24 DE JUNHO DE 2014 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar conciliação, transação e 
desistência nos processos 
administrativos e judiciais em que o 
Município de São Gonçalo do Rio 
Abaixo/MG é parte ou interessado, 
inclusive naqueles em trâmite nos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo aprovou e eu 
sancionei a seguinte lei: 

 

Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar conciliação, transação e 
desistência nos processos administrativos e judiciais em que o Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo/MG é parte ou interessado, inclusive naqueles em trâmite nos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

Art. 2º. Nos processos administrativos ou judiciais em trâmite em qualquer órgão 
público, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo será representado por seu Procurador Jurídico ou pessoa por ele 
designada, que poderá conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos 
interpostos ou concordar com a desistência do pedido, a qualquer tempo e em qualquer 
fase processual.  

 

Art. 3°. É vedada a realização de acordo nos Juizados da Fazenda Pública em causas de 
valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, salvo se houver renúncia do montante 
excedente. 

Parágrafo único. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, a conciliação 
ou transação somente será possível caso a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 
eventuais parcelas vencidas não exceda o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, salvo 
se houver renúncia do montante excedente.  
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Art. 4°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento 
Vigente. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 
acordos ulteriormente celebrados. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de junho de 2014. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


