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LEI NQ Op 5  DE  A8 
	

DE 1.992.  

Autorizo o Poder Executivo a firmar acordo 	de 

parcelamento de divida para com o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS - e d6., outras providencias. 

0  PREFEITO  DO hIJNICIPIO DE SIC) JOSt DO  PIAU  f -IT 

Fag()  saber que a Cgmara kunicipal decreta e eu 

sanciono a seguinte lei:  

Art.  12  - Fica o peder Executivo autorizado al em 

nome do Municipio, firmar acordo de parcelamento de divida 

ra com o INSS, na forma do  art.  58 da Lei n2 8.212, de 24 

julho de 1.991. 

Art.  22  - Para 0 pagmento de prestag6es do prin 

cipal e de seus acessOrios, e de contribuig3gs normais, fica o 

Poder Executivo autorizado a utilizar, vincular e permitir a " 

retengao de parcelas do fundo de Participagao dos Municipios.  

Art.  32 - 0 Poder Executivo consignar6, nos orça-

mentos anual e plurianual do município, cotagOes especificas " 

para o pagamento de contribuigOes normais e para a amortizagao 

do prinbipal e acessorios resultantes do cumprimento desta lei 

sua publicação. 

rio.  

Art.  42  - Esta lei entrar. em vigor na data de "  

Art.  52 - Revogam - se as disposig3es em contra- 

Sao  Jose do  Piaui  Pi, 22 de Abril de 1.992: 
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JUSTIFICATIVAS: 

0 projeto de Lei ora encaminhado deliberagao dessa E.  Camara  
tem por  flea  autorizar o Poder Executivo a firmar acordo de par 

celmento da divida do municipio para  cam  o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ate 240 (DUZENTOS E. QUARENTA) me 

ses, alem de assegurar meios para a quitagao de suas contribui 

93es normais. 

Visa-se, por-tanto, conseguir regularizar a  situ  

agao do municipio perante ao INSS, aproveitando o parcelamento 

facultado pelo  art.  58 da lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991 

se requerido ate 30 de abril de 1992, conforme dispOe o artigo 

148 do regulamento aprovado pelo Decreto n2 356, de 07 de de-" 

zembro de 1991, 

Resalte-se que a inexistencia de debito para  cam  

o INSS e a manutenção do pagamento normal de contribuig3es sao 

condigOes necessLias para que se possam receber transferencias 

dos recursos do Fundo de Participagao dos MUnicipios, celebnar 

acordos, contratos, convenios ou ajustes, bem como receber em 

prestimo, financiamento, aval ou subvengao da Uniao  (art. 	91 

92 0 149 do regulamento acima mencionado). 

Trata-se pois, de medida altamente vantajosa e " 

de relevante interesse publico para o municipio, a ser Viabili 

zada pela  Camara  kunicipal com a aprovagao do Projeto de lei " 

ora apresentado. 
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