
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 585/2011 

 

                                      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Fica o Chefe do Poder Executivo de Rio Azul/PR autorizado a formalizar acordo judicial 

com a pessoa de Daniel Boechat Filho, nos autos de ação trabalhista nº 00422-2010-665-

09-00-0, em trâmite perante a Vara do Trabalho da Comarca de Irati, Estado do Paraná, 

conforme fundamentação expressa da Procuradoria do Município, na forma do parecer 

jurídico nº 23/2011, de 24 de junho de 2011. 

Art. 2º-  O acordo com o Reclamante deverá ser formalizado nos Autos de Reclamação Trabalhista 

nº 00422-2010-665-09-00-0, conforme os parâmetros desta lei, e deve ser submetido ao 

MM. Juiz do Trabalho para a necessária homologação judicial. 

Art. 3º-  Em razão de que, nos autos de Reclamação Trabalhista nº 00422-2010-665-09-00-0, o 

Reclamante requer a reintegração ao emprego que ocupava, entre as condições do acordo a 

ser firmado em juízo, deve ser estabelecida a rescisão do vínculo empregatício mantido 

entre as partes, operando-se a rescisão contratual, para todos os efeitos legais. 

Art. 4º-  Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a proceder, em considerando a realização de 

comum acordo com o Sr. Daniel Boechat Filho, e conforme termo de audiência de 

conciliação firmado em 29 de junho de 2011 perante aquele d. juízo, e de acordo com os 

cálculos contábeis realizados pela Contabilidade da Prefeitura Municipal, com o 

pagamento do valor bruto de R$ 264.450,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e cinqüenta reais), da seguinte forma: 

I- R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) relativos ao salário bruto do empregado, 

dividido em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil 

reais), a serem pagas respectivamente em 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 

30/11/2011 e 31/12/2011, deduzidos: 

a) R$ 405,86 (quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) de cada parcela, 

correspondente ao INSS do Empregado; 

b) R$ 10.470,61 (dez mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos) de cada 

parcela, correspondente ao desconto de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) do 

Empregado, restando, portanto, um valor líquido ao Reclamante de 5 (cinco) 

parcelas iguais e sucessivas de 30.123,53 (trinta mil, cento e vinte e três reais e 

cinqüenta e três centavos), a serem pagas respectivamente em 31/08/2011, 

30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011 e 31/12/2011 através de depósito na conta 

bancária do Reclamante; 
II- R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) relativos ao INSS da Empresa (Alíquota de 

20%), dividido em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 8.200,00 (oito mil e 

duzentos reais), a ser recolhido respectivamente em 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 

30/11/2011 e 31/12/2011, através de Guia da Previdência Social; 

III-  R$ 2.050,00 (dois mil e cinqüenta reais) relativos ao INSS Acidente de Trabalho 

(Alíquota 1,00%), dividido em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 410,00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quatrocentos e dez reais), a ser recolhido respectivamente em 31/08/2011, 30/09/2011, 

31/10/2011, 30/11/2011 e 31/12/2011, através de Guia da Previdência Social; 

IV-  R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) relativos ao FGTS do Empregado 

(Alíquota 8%), dividido em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.280,00 (três mil 

duzentos e oitenta reais), a ser recolhido respectivamente em 31/08/2011, 30/09/2011, 

31/10/2011, 30/11/2011 e 31/12/2011, através de GFIP. 

§ 1º-  Se a data de pagamento incidir nos dias de sábados, domingos ou feriados, fica o Poder 

Executivo autorizado a realizar o pagamento no primeiro dia útil subseqüente; 

§ 2º-  Os pagamentos das parcelas serão efetivados através de empenho, em dotação especifica 

para os fins requeridos, após a homologação do acordo pelo d. juízo trabalhista, devendo 

constar todos os dados necessários do beneficiário do crédito, inclusive, fazendo-se 

menção quanto aos autos de ação trabalhista nº 00422-2010-665-09-00-0, a esta lei, e ao 

parecer jurídico que a embasa. 

§ 3º-  Efetivados os pagamentos de todas as parcelas deste acordo, dar-se-ão por quitadas todas 

as verbas trabalhistas do contrato de trabalho, de forma geral e irretratável, nada podendo 

reclamar, posteriormente, em juízo ou fora dele. 

Art. 5º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     Gabinete do Prefeito Municipal,   

Em Rio Azul, 17 de agosto de 2011. 

(a)-    Vicente Solda 

          Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


