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LEI 379/2011 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Autoriza o Poder Executivo a firmar 

acordo/termo de parcelamento de dívida para 

com o INSS, e dá outras providencias.  

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de 

Mato Grosso, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a 

Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:  

 

- Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado em nome do 

Município, firmar acordo/termo de parcelamento de dívida para com o INSS, com 

observância ao que preceitua Legislação Federal sobre parcelamentos de dívidas junto 

aos Órgãos Federais. 

- Art. 2° - Para pagamento de prestação do principal e de seus 

acessórios, e de contribuições normais, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, 

vincular e permitir a retenção de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios. 

- Art. 3° - Fica o Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa 

autorizado a abrir, no corrente exercício, os créditos adicionais necessários para a 

garantia do pagamento de contribuições normais e para amortização do principal e 

acessórios, resultantes do cumprimento desta Lei, utilizando-se para tanto, dos recursos 

mencionados no artigo 43 e seus parágrafos da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964. 

- Art. 4° - O Poder Executivo consignará nos Orçamentos Anuais 

e Plurianuais do Município, dotações específicas para o pagamento de contribuições 

normais e para amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta 

Lei. 

- Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

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

 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro 

da Cipa– MT., aos 09 de Fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

 

Wilson Virginio de Lima 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 


