
 

 

 

 

 

LEI Nº 661/2012 

 

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 Alcides José Trzaskacz, nos autos nº 0000708-45.2010.8.16.0142, Ação 

de Reparação de Danos, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Rebouças, 

Estado do Paraná, conforme fundamentação expressa da Procuradoria do Município, na 

forma do parecer jurídico nº 22/2012. 

Art. 2º-  Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a proceder, em considerando a realização de 

comum acordo com o Sr. Alcides José Trzaskacz, com o pagamento do montante que se 

perfaz no valor do menor orçamento, corrigido monetariamente pelo IGP-M, no total de 

R$ 8.923,69 (oito mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). 

§ 1º-  Como o Autor da ação adiantou o pagamento das custas processuais as custas 

remanescentes ficarão a cargo do Município. 

§ 2º-  O autor arcará com os honorários de seus patronos. 

§ 3º-  O valor será pago até o dia 31 de dezembro de 2012 em parcela única. 

§ 4º-  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 subsequente. 

§ 5º-  O pagamento das parcelas será efetivado através de empenho, em dotação especifica para 

os fins requeridos, devendo constar todos os dados necessários do beneficiário do crédito, 

inclusive, fazendo-se menção quanto aos autos nº 0000708-45.2010.8.16.0142. 

§ 6º-  Efetivado o pagamento do valor do acordo, dar-se-á por quitado o presente crédito do 

autor, de forma geral e irretratável, nada podendo reclamar, posteriormente, em juízo ou 

fora dele. 

Art. 3º-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

     Gabinete do Prefeito Municipal 

     Rio Azul, 07 de dezembro de 2012. 

   (a)-    Vicente Solda 

                Prefeito Municipal 

 

 

 

 


