
 

 

 

 

 

 

POLÍTICA/ABC 
29/04/2010  

Santo André deposita cheque dos precatórios 

Leandro Amaral 

A prefeitura de Santo André depositou nesta 
quinta-feira (29/04) o primeiro cheque para o 
pagamento dos precatórios. O valor de R$ 7,7 
milhões corresponde à quitação dos débitos 
referentes ao primeiro quadrimestre de 2010.  
 
O montante será disponibilizado na conta 
judicial dos precatorianos, mas ainda não há 
uma data prevista para a compensação. Com 
base na PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional), aprovada no Congresso no ano 
passado, a prefeitura deve mensalmente 
destinar o índice de 1,5% da receita corrente 
líquida para esta finalidade.  
 
Os credores andreenses, no entanto, serão 
beneficiados por um patamar mais alto. No Decreto Municipal, publicado nesta semana, o 
Executivo assume o compromisso de conceder no mínimo 1,5%. "Hoje (quinta) já depositamos 2% 
e vamos fazer deste índice o nosso mínimo", garantiu o secretário Nilson Bonome, titular das pastas 
de Finanças e Gabinete.  
 
O patamar estabelecido seguirá dois critérios: cronológico e crescente. Assim 50% será para quitar 
os débitos com os precatorianos mais idosos e detentores de doenças crônicas (comprovadas por 
laudos médicos); e a outra metade (50%) para a quitação na ordem dos menores para os maiores 
valores.  
 
Para atender com mais agilidade os 9.096 precatorianos (alimentares e desapropriação), o Executivo 
definiu o teto de R$ R$ 60 mil para o pagamento mensal a um precatório. "Assim não vamos causar 
a injustiça de um receber R$ 150 mil e o outro não receber nada", explicou o prefeito Aidan Ravin, 
durante a coletiva nesta quinta no Paço. Quem tiver valores acima de R$ 60 mil, receberá de forma 
fragmentada. 

Marciel Peres  

Prefeito Aidan entrega cheque simbólico aos 
precatorianos  
 



 

 

 
 

A lista com a ordem dos pagamentos está sob responsabilidade da prefeitura que, segundo o 
advogado Fernando Stábile - responsável por uma fatia dos precatorianos - irá disponibilizá-
la ao Tribunal de Justiça, o qual fará a execução do pagamento. "A recomendação agora é 
entrar em contato com o advogado. Quando o TJ definir a ordem de pagamento será 
disponibilizado na internet e o próprio advogado irá contatar o precatoriano". 
 
Devido à recente regulamentação da PEC e do próprio Decreto Municipal, muitas dúvidas ainda 
devem pairar no ar. No entanto, a recomendação é para que os precatorianos obtenham respostas 
com a prefeitura ou com o advogado contratado. Segundo informações, a situação permite a atuação 
de golpistas que, de olho no dinheiro, agem com segundas intenções em causa própria. 
 

Dívida 
Precatórios são dívidas que as prefeituras assumem judicialmente. Há dois tipos: os alimentares, 
referentes à falta de pagamento, e os não-alimentares, que são para atos de desapropriação. Em 
Santo André, são mais de 9 mil pessoas que buscam o pagamento desde 1989, ano em que o 
processo dos funcionários começou a correr. 
 
Segundo a secretaria de Finanças, a dívida é estimada em R$ 824 milhões, sendo R$ 524 milhões 
referentes aos precatórios alimentares e o restante aos de desapropriação. A polêmica local teve 
início na primeira gestão do ex-prefeito Celso Daniel (PT). Em 1989, o petista enviou à Câmara o 
projeto que previa abono de 25% ( em média) aos servidores. No entanto, mesmo aprovado, o 
benefício não saiu do papel e a dívida foi acumulando no decorrer dos anos. 

 


