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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

TERMO DE ANUÊNCIA

Aos 03 de agosto de 2017. às onze horas, na sala da Divisão de

Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes

o Magistrado, JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS, Juiz Auxiliar da

Presidência deste TribunaL Coordenador da Divisão de Precatórios e O

Procurador Geral do Município de Natal. o Dr. CARLOS SANTA ROSA

D'ALBUQUERQUE CASTIM e a Sra. ADAMIRES FRANÇA, Secretária

Municipal de Administração, foi acordado., na forma proposta pela

municipalidade e acolhida pelo Comitê Gestor de Precatórios do RN. que o

pagamento dos aportes referentes ao regime especiaL quanto ao exercício de

2017, incluindo as parcelas em atraso, de janeiro a julho de 2017 serão pagas na

seguinte fonna:
a) R$4.030.270,86 (quatro milhões, trinta mil, duzentos e setenta reais e

oitenta e seis centavos), em 14 de agosto de 2017;

b) 04 (quatro) parcelas sucessivas mensais de R$4.l45.l98,98 (quatro

milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais e

noventa e oito centavos) cada, sendo a primeira em 13/0912017, a segunda

em 13/1012017, a terceira em 14/11/2017 ea última em 14/12/20 t7 .

O Representante do Ente Devedor autoriza, desde já, que o pagamento das

referidas parcelas seja realizado mediante débito automático na conta única do

Município (conta corrente 7000-9, agência 3795-8, Banco do Brasil).

destacando-se que, caso o Município não tenha êxito em sobrestar o pagamento

do precatório número PRC 84740. deconcntC' do processo de execução n.
o

00047323919984058400, originário da 6" "an Federal do Rio Grande de Norte
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