
 

 

 

LEI  Nº 36/2021. 

 

 

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A 

TRANSACIONAR EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE 

O MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA FOR INTERESSADO, 

AUTOR, RÉU OU TIVER INTERESSE JURÍDICO NA 

QUALIDADE DE ASSISTENTE OU OPONENTE, E DÁ 

OUTRA PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS, Prefeito Municipal 

de Nova Aliança, Comarca de Nova Aliança, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

  

 FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a promover acordos judiciais, 

em que o Município de Nova Aliança, for interessado, autor, réu ou tiver interesse 

jurídico na qualidade de assistente ou opoente nos casos em que o objeto do processo 

versar sobre direitos disponíveis e de cunho meramente patrimonial, cujo valor da causa 

não exceda o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela 

Lei Federal nº12.153, de 22 de dezembro de 2009. 

 

Art. 2º:  Não serão objetos de acordos em processos judiciais: 

 

I – as ações de mandado de segurança e por atos de improbidade administrativa; 

II – os que envolvam pretensões que tenham como objeto bens imóveis do Município, 

salvo se as condições se mostrarem mais benéficas para o patrimônio público ou 

tiverem autorização específica em lei; 

III – as causa que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos ou sanções disciplinares aplicadas a eles; 

 

 

Art. 3º. Salvo as hipóteses expressamente veadas em lei, os representantes da Fazenda 

Pública Municipal poderão desistir da ação quando haja evidente e clara vantagem para 

o erário, observados os princípios da oportunidade e da conveniência administrativa e 

ainda os da moralidade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por dotações 

próprias do orçamento vigente, suplementadas  se necessário. 
 

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



  

 

 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança/SP, 22 de Junho de 2021. 

 

 

 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 

Prefeito Municipal 

 

 
                                           Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

 
             Vanderlei Passarini 

 Diretor de Finanças 

 

 


