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Belém, 07 tle Agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor, Antonio Leocadio Dos Santos.
Prefeita Municipal de São Miguel do Guamá - PA.

PROPOSTA DE SERVIçOS ADVOCATÍCIOS

Apresentamos abaixo proposta paÍa aumento da receita municipal e

recuperação de verbas junto ao Estado do Pará, que consiste no reconhecimento dâ
falta de repasse da cota-parte municipal na arrecadação estadual da Compensaçâo

Financeira por Utilüação de Recursos Hídricos - CFURH e da Compensação
Financeira por Exploração de Minérios - CFEM, bem como, o recebimento dos valores
não repassados referentes aos últimos cinco anos, consoante redação do capuf do artigo
9o da Lei 7.990/1980, de ICMS, Imposto de Renda e IPl.

Nosso escritório identificou a ausência deste repasse, cujos valores em
atraso deverão ser pagos com juros e correção monetária, podendo, tão logo for
reconhecido o direito em favor do Município, ser proposta a cobrança judicial do
período não atingido pela prescrição (últimos cinco anos).

Os serviços oferecidos englobam:

a) estudo dos balanços estaduais e municipais a Éim de mensurar os

valores inadimplidos referentes especificamente ao ente contratante;

b) elaboração e ingresso de medida judicial, contendo pedido de liminar,
a fim de que a verba passe a ser repassada pelo Estado do Pará em favor do Município
de forma imediata, caso deferida a liminar; ou ao final da ação, se indeferida;
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c) uma vez declarado o direito ao repasse, a apuração do montante não
prescrito devido pelo Estado do Pará ao Município contratante, devidarnente corrigido
nos termos da legislação aplicável;

d) propositura de medida judicial com vistas a receber o valor corrigido.

No caso de contratação do serviço oferecido, propõe-se a seguinte forma
de remuneração, sempre condicionada ao êxito do objeto almejado, a ser mais
detalhadamente tratada quando da elaboração do contrato:

a) determinado o repasse em favor do Município contratante (por liminar
ou em momento posterior), o contratado será remunerado no equivalente a 20"/o (vinte
por cento) dos 24 primeiros repasses mensais devidos pelo Estado a título de CFURH
e CFEM;

b) na cobrança do período imprescrito, o contratado receberá o

equivalente a 20% do montante efetivamente creditado em favor do MunicÍpio a títuio
de CFURH e CFEM.

Insta salientar, no particular, que os honorários contratuais incidirão
sobre os valores que ingressarem no erário municipal ou forem disponibilizados ao

contratante de alguma forma, tal como, compensação de débitos, encontro de contas

etc.

AEMPRESA

O escritório PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS
ASSOCIADOS, criado em 2004 para atuar no ramo de assessoria e consultoria,
especialmente e direcionada para o segmento jurídico - administrativo, financeiro e

organizacional das administrações públicas municipais, tem atuado na busca de

resultados direcionados a otimização de receitas públicas.

A experiência adquirida em mais de 12 anos de militância na área nos

credencia à identificação de receitas a serem resgatadas em prol dos Municípios,

restabelecendo o equilÍbrio financeiro e orçamentário a fim de possibilitar o alcance

das metas de resultados fiscais.
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A equipe de profissionais que compõe a empresa PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, atuando em especial na área jurídico -
administrativa, utiliza as mais modernas tecnologias capazes de oferecer o melhor

resultado no menor tempo possível.

O escritório conta com sedes localizadas nas cidades de Belém e

Brasília, o que viabiliza o acompanhamento contínuo dos processos desde a origem,
até os Tribunais Superiores.

Seu quadro profissional conta com profissionais especializados nas

seguintes áreas específicas:

/ Direito Público
/ Direito Eleitoral
/ Direito Civil
/ Direito Administrativo
r' Dkeito Tributário
/ Direito Fiscal

/ DireitoConstitucional

OS ADVOGADOS

Os advogados sócios e associados, são detentores de diploma de pós-

graduação em Direito Administrativo e Administração Pública, Possuem vasto

conhecimento em consultoria jurídica para os Municípios, além de ser patrono de

diversas causas envolvendo irregularidades no rePasse das'repartições de receitas

tributárias'.

A experiência adquirida na rnilitância na área financeira-tributária de

Municípios nos credencia à identificação de receitas a serem resgatadas,

restabelecendo o equilíbrio financeiro e orçamentário a fim de possibilitar o alcance

das metas de resultados fiscais.

Por todo o exposto, enviamoslhe esta Proposta de serviço para que

seja analisada a contratação do proÍissional por inexigibilidade de licitação, confolme

Át (;t n*MllclH 9l-'td Rt lON,!lá 190à N@a B.lch IA CtP66l)rn'2ill
íonc',rlllll3.:'r7 t.mÀl lw(üru,llnln8lFrutur l(h k

jtüs ot ,: t @rnb ' crs I2 . Llxp §ul Blóíú.OÍ.('tP'l6fe0'0
Én :16lrJ:§'i)01 [.mnl:údN l'Úl(mrcíxon l&tt


		2019-09-26T11:32:47-0300
	ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
	Eu sou o autor deste documento


		2019-09-26T11:34:33-0300
	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA:05193073000160
	Eu sou o autor deste documento


		2019-10-29T12:11:16-0300
	ALESSANDRA FREITAS DIAS:01527638219
	Eu sou o autor deste documento




