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DISPOE SORRE O P\R(-EL \IIENTO E
REP\RCEL.\}IENTO DE DEBITOS DO
-

}IUNICÍPIO

DE .\LIO ILE,GRE DO

PTNDTRE/Ir\ COII O REGTIIE GEL\L DE
PRE\'IDENCI.\ SOCL\L RGPS, DE QUE

TL\T\ 1 E,}IEND.\

CONSTITUCION.\L

N'

113

DE 8 DE DEZE}IBRO DE 2021 E D.\ OUTL\S
PRO\IDENCI-\S.

Lei Complementar ne 00212022,

de 23 de Maio de 2022

2022
Aprovada êm Sessão dê AbertuÍa do Se&ndo período, dâ Câmera Municlpâl de
VeÍeadores no diâ 23 de Melo de 2022, por 11 votos a favor e (X, contra, publicado
no Átrlo da Prefêitura ê Câmarâ Munlclpel no dta 23l gl2c/22, com publicação no
EDOM.
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LEI COMPLEMENTAR N" OO2 DE

23

DE MAIO DE

20221

DISPÕE SOBRE O PARCETÁMENTO
E REPÂRCEIÁMENTO DE DEBITOS
DO MUMCÍPIO DE ÂI.TO ÂLEGRE
DO PINDÂRÉ/MÀ COM O REGIME
GERAL DE PRE\'IDÊNCIÂ SOChL _
RGPS, DE QUE TRÂTÀ À EMENDÂ
CONSTITUCIONÂL N" 113 DE 8 DE
DEZEMBRO DE 2021E DÁ OUTRÂS
PROVIDÊNCIÀS.

O

Prcfeito do Município de Âlto Âlegrc do Pindaré, Estado do

Maranhao, no uso de suas âtribúções confetidas pelo artigo 20 d^I-et Orgânica do
Município hz saber que a CâÍrura Municipal apnovou e eu saÍrcioÍro e promulgo a
seguinte Iri Complemeotar do Município de Álto Âlegre do Pindaré:

ÂÍt. 1" - Fice.n autorizados o parcelâmento e/ou

reparcelamento dos
débitos do Mrmicípio de Âlto Álegre do Pindaré - MA com o Regime Geral de
Previdência Sociâl - RGPS em *é 240 (duzentos e queÍefla) presações mensais,
iguais e sucessivas, observado o disposto nos arr 116 e 117 do Âto das Disposições
Constitucionais Transitórias - ÂDCT, com ÍedaÉo dada pela Emenda
Constitucional n" 113 de 8 de dezerrrbro de 21J21, e na Portaria Normativa da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional n" 1 308, de 1 5 de fevereiro de 2022.
.

§ 1" Os parcelameotos/reparcelamentos de que í:artz. o caput incluem
todos os débitos do Município junto à Procuradoria-Ge ral da Fazenda, Nacional
relativos às contribüções sociais de que traam as alíneas
do parágrafo
único do xt 11, dalei 8.272, de 24 de julho de 1991, indusive os decorrentes do
descumprimento de obdgações acessóries e os de contribuições incidentes sobre o
13" (décimo terceiro) saláris, yslcidos até 31 de outubro de 2021, inscdtos em
Díüda Âtiva da União
a. dat:- da adesão ao parcelamento na forma e condições
^té
estabelecidas Írestâ Lei e Potatia Normativa n" 1.308/2022 da Procuadoria-Geml
da Fazenda Nacional.
§

?

Os parcelamentos/reparcelamentos de que tÍ?,t,- o caput deveÃo
í) de iunho de ?.022 e estão condicionados à comprovação, junto

ser Etmados até

Eflail;

pmaap.pmaap0'l @gmeil.com

Fone: (98) 3ô64-í267
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à Secretaria de Previdêncà do Ministério do Trabalho e Previdência e iunro à
Procuradoria-Geral da Fzzenda, Nacional, das adequaçôes das noÍÍnas
previdenciárias dos servidores do Município de Âlto Âlegre do Pindaré - MÀ à
Emenda Constitucional n" 103, de 12 de novembro de 2019, conforme disposto
nos incisos I ao fV do caput do âft. 1 15 do ÀDCT.
§ 3" Á dívida será consolida,rla rn d*a do deferimento do parcelamcnto
innto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, resultando da soma:
a) Do principal;
b) Das multas de mora, de oficio e isoladas;
c) Dos iuros de moÍa; e
d) Dos honotários ou encargos legais.
§ 4" À consolidação abrangerá a totalidade das competências parceláveis
dos débitos que compõem as inscrições em Díúdas Âtiva da Uniào indicadas pelo
sujeito passivo no requerimento do parcelameato, vedado o desmembtamento parâ
tal fim.

§ 5" Os débitos parcelados terào redução de 40o/o (quarenta por cento)
das multas de mora, de oficio e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos iuros de
morâ, de 40% (quarenta por cento) dos encaqgos legais e de 25r/o (ünte e cinco por
cento) dos honorários advocatícios quando se trafar de débitos em discussào
iudicial.

§ 6" O valor de cada presação, inclusive da parcela mínima serào
acrescidos de iuros eqúvalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
U<1üdação e Custódia (SELIC), para tínrlos federais, acumulada mensalmentc,
calculados a partit do mês subsequente ao da consoüdaçào até o mês antedor ao do
pa8âmento.

§ 7" O

vencimento da primeira prcstação dos parcelamentos/

reparcelamentos de que trata esta l,ei será no ultimo dia útil do mês subsequente da
assinatura dos termos de acordo de parcelamento e as demais até o diz 30 (trinta)
dos meses subsequentes.

Art.

»-

O

pagamento das

prestações

dos

parcelamentos/reparcelamentos previstos nestâ Lei será descontados do Fundo de
Participação dos N{unicípios - F"PM, cabendo ao N{unicípio o pâgamento integtal e
na data de vencimento de cada parcela, inclusive dos acrescimentos legais previstos,
www.altoalegrcdoÍnndare.ma. gov.br
pmaap.pmaapO'l @gmail.com
Fonê: (98) 364L1267

Efl ail:

MUNICÍPIO DE ÁLTO ALEGRE DO PINDÀRÉ
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caso o desconto determinado neste artigo nào seja suficiente para fins de pagamento
das prestações acordadas.

§ 1" O desconto do FPNÍ

deverá constar de cláusula dos termos de
pârcelamento ou reparcelamento e de rutonztçào fomecida ao agente Enanceiro
responsável pelo repasse das cotas, concedida no ato de a)toÍtzlçãLo dos termos e
vigorará até â integÍal qúaçào destes.
§ 2" E vedada, a partir da adesào ao parcelamento de que tÍâtâ estâ I,ei,
qualquer retenção nas cotâs do Fundo de Parricipação do Município de Alto Âlegre
do Pindaré - MÀ - FPM, referenres a débitos de parcelamenros anteriores inclúdos
no parcelamento obieto da presente Iri.

Ârt. 3" - lmpücará

I-

a rescisào do parcelamento:

Â falta de pagamento:

a) De 3 (três) parcelas, consecutivas ou nào; ou
b) De até 2 (duas) paÍcelas, estando pagâs todas as demais ou

II-

estândo vencida a ütima presação do pucelamento.
das exigêncies estabelecidas no art. 17 dâ
Poranz Normativa n" 1.308 da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Â não observância

§ 1" A rescisão do parcelamento de que tr.a;tl o caput deste artigo será
precedida de notificação ao suieito passivo paÍa, querendo, flo pr^zo de 30 (trinta)
dias contados da notificação, âpresentâr mâÍrifestação de inconformidade, a ser
propostâ exclusivamente nos canais próprios paÍa estâ finalidade disponibiJizados
pela Procuradoria-Geral da Fu.enda Nacional.

§ 2o A inclusão de débitos no parcelamento de que trata esta t,ei nào
implica novâção de díüda.
§ 3" À concessão do parcelamento autodzado nesta I-ei independerá de
apresentação de garantias ou de arrolamentos de bens.

Ârt. 4" Esta

l*i

ettrarâ em ügor na data de sua pubücação, revogâdas

disposições em contrário.

wrrw. altoalêgredopindare. Ína.gw-bí

E{nell: pmaap.pmaap0l @gmail.coín
Fono: (98) 3664-12ô7

as

MI,]NICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDÂRÉ
0t .6t 2.83210001 -2t

mlff, s/a - Ceaao
Estado doMannhão

Av.loão

Mando, portanto, a todos pata conhecimento e execução da
presente Emenda, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como
nela se contém. A Prefeitura Municipal afaçaimprimirr publicar e correr.

GABINETE DO EXCELENTISSIMO SENHOR PRE,FEITO
MUNTCIPAL DE ALTO ALEGRE DO PTNDARÉ, ESTADO DO
MARÂNHÃO, em23 de maio de2022.

fr^r,.-^,

l/** t É /t
'?

FRANCISCO DAI{TÂS RIBEIRO FILHO
Prefeito de Âlto Alegre do Pindare-MA

Certifico para oa dfvidos finr nos tcrmoe da

ki Orgânica Municipal

I*i n' W/MA * ÉlOSlZtt)t<'qle a p\nre l-ci foi

e da

pubücada no
QuadÍo de Àvisos dâ Prctertía em23 de maio à\ Z)22 e ào Dirírio Ofrcial

Secretário

Müicipal

www.altoalegrcdopindare. ma. gov. br
E-mail: pmaap.pmaapOí @gmail.com
Fone: (98) 3W-1267

de Aduriniatração e

*
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CABIHET§ O§ PilE§IÜE}ITE

Ofício no. 01 8/2022IGP/CMAAP
Alto Alegre do Pinc,laré, 20 de rnaio de 2022.

Senhor Prefeito,
ESTAMOS ENCAMINHANDO
SEGUINTES PROJETOS DE LEIS:

A

/-/;. \,

VO,SST\ EXCELÊ

,

, /

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAá N"O1l202ài NrVC'CN N üE/TVTUNICIPAL
No050/2021, E REESTRUTURA O. REcilUE'pRópRt,O DE IPREV|DÊNCA
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DEIAITO ALEGRE
DO pTNDARÉrUn E DA OUTRAS PROVDÊNC-IA§
_

PROJETO

DE LEI

-

,/

..___nyi

COMPLEMENTAR. NOO2I2A22,\ DISPÕE SOBRE O

E REPARCELAMENTO DE DEEIÍO DO MUNICíPIO
ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA COM -O" REGIME GERAL
PARCELAMENTO

DE
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS, DE TRATA A EM/;NDA CONSTITUCIONAL
NO113 DE 08 DE DEZEMBRO DE2021E DA OUTRAS PROMDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI DE NOOg DE 03 DE MAIO DE 2022, ACRESCENTA
DISPOSITIVO A LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO
PÍNDARÉ-MA

LEI DE ,N,OTDaZZ, ^ ]lruSrlrUl O REGTMENTO DE
PREUDÊNCA COMPLEMEfuTNN NO AMBITO
DO MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ-UA F|XA O LlrVlrTE MAXTMO PARA A CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA E PENSOÉS PELO REGIME DE PREVIDÊNCH DE
QUE TRATA O ART. 4A DA CONSTITU|ÇÃO FEDERAL; AUTORTZA A
ADESÃO A PLANo DE BENEFíCIoS DE PREVIDÊNCA CoMPLEMENTAR,
E DA OUTRAS PROUDÊNCAS.
PROJETO DE

De autoria do Poder Executivo, que foi aprovado pela maioria dos membros
desta Casa Legislativa, (11X00), sem modificação, na sessão Ordinária do dia

.1

$
. ,t
\' t \.\

ç/ *-

^J

\re

C*É\

20 de maio de 2022.

Sem mais para
estima e consideração.
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Pnssidenle da Sárrára ilunicipal de ÁlÍo Afugro do Pf*dard -

C.irI.{ItÀ IIT.§CIP.IL D[ ,\LTo .{I,[GRE Do PI§DARÉ
EST.IDO DO

\I,TR{\IIÀO

c.G.c 01.626 059i0001nt
Avênida Joáo XXI[. s/N - C.ntro_
_ T6h râr:
{098)36ú-118í

CEP 65.398-000

6A8INEÍE

Exoelentíssimo Senhor

FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO

OO PRESIOENTE

SEGUNDA - FEIRA . 23 DE MAIO DE 2022. ALTO ALEGR,E DO PINDARÉ _ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DÉRIO OFIGIAL
Gaderno do Executivo
encontrâm*e detalhadas no Edital e seus anüos^ O'Pregão Eletrônioo sem
realltzado em sessão pública, via Inlemet, mediante oondições de seguranga criptografia e autenticação - em todas as suas tàses. Local: Portal de Compras
- ftttps://rrnv.portaldecompraspublicas.com.br. Recebimento das
propostas: A partir da publicogõo do aviso de edital. O edital enoontra-se
disponivel no site supraoitado e lambém pode ser obüdo gratuitamente pelo email: cpl.alkralsgrerrT?;gmail.com Alto Alegre do Pindaré (lvÍA),23 de maio de
2022. Franoival \reloso Fernandes Pregoeiro OÍioial

Públicas

rix l tt,\'l ()
EXTRATO DO CONTRATO

EX'IRATO DO CONTRATO No 19012022. REF.: Processo n". LS0DO22 PÀRTES: prUMCÍprO Or ALTO ÀLEGR3 »O rrNo.t nÉ 1I&{), através
de sua SI,CRETARIA MUMCIPÀf, OE, S,q,úOf e e empresa GRAFICA

DNÍENSAO & SERVICOS LTDA. CNPJ no 63.583.5121000I-48. OBJETO:
ConÍêogão de materiais gráficos para atendimento das necessidades da
Seoretaria Munioipal de Saúde do Munioípio de Alto Alegre do Pindaré/lvÍA,

de aoordo com a Ata de Registro de Pregos no 021,2021, originária do pregão
Eletrônioo SRP no 01 2/2021 e Processo no 030 D02l - Y ALí)RGLOBAL: RS
23.375,36 (vinte e tÍês mil e trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis
oelravos) - DOTÀ.ÇAO ORÇAMENTÁIUA: 020800 FUNDO MUNICIPAL
DE SAIIDE 10 301 0119 2O42OOOO MANUT.DO FUNDO MUMCIPAL DE

SAT]DE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . PRAZO DE
VIGÊ,NCIA: Até 3 I de Dezembro de 2022, oontados a partir da assinahrra do
contrato - BÀSB LtsGAL: Lei Federal n 10.520/2002, Deorcto Federal no
10.024/2019, Decreto Federal no 7 .89212013 e da Lei Federal n. 8.666/1 993

-

SIGNATÁRIO§: MARIA DAYANE MARQUES, Secretária Munioipal cte
Saúde de Alto Alegre do PindaréÀ{A, peta CONTRATANTE e ED}trLSON
IIERREIRA DOS SAIITOS FILEO, pela CONTRATADA. Atto Alegre do
Pinclaré/MA" 18 de Maio de 2022. Francisco Tavates Leite Neto Assessor
do Municipio de Alto Alogre do Pindaré - Ju[A OAB,44A n, ] 1.534.

.lu'idico

,\\'ISO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔMCO

N"

-

CPL/PMAAP. PROC. ADM. NO
Alto Alegre Do Pindaré - MA,
atmvés cla sua Secretária Municipal de Administração toma públioo que
realizan4 no dia 07/06D022 m l5:00h licitação na modalidade PREGÀO
ELETRÔNICO - EXCLUSwO PARA ME/EPP/EQUTpARADO, do tipo
IvÍINOR PREÇO POR LOTE, modo de disputa ABERTO, na forma da Lei
101/2022

-

A21.2022

Ses. administragão. O Munioípio de

Federal no 10.520/2002 e Decreto Federal no 10.024D019, Contratagão cle
pessoa jurídica espeoializada em prestação de servigos continuados de
manutengão preventiva e oorretiva de ar oondicionado, inoluindo instalação e
desinstolagão, bem rcmo, troça de pegas e ooessórios junto à Prsfçitura
Municipal de Alto Alegre do Pindaré,A4A, com sede ou estabelecimento
conveniado na Sede, filial ou posto <le atendimento em até 40KM da prefeitura
clo l)indaró, sob o Sistema de Rsgistro de Preços-SRP. oujas espeoifioagõs

Aslnldo dgilalmnt€

pôr CLAY REGAZZONI RIBEIRO

RRÊS:7Or559ni4
CLAY REGAZZONI
a*CLAY
Rl§ElRo
TORRESJ20&6S72Sd e8Ê, o=lCp-Bc§|.
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m.il.conEodonhbülsh€:gmil.Ém
Co§ffio veriêdê
de{o
TORRES:72023597234 Moliye
Dltl:
9:50í0 900'
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Art. 93. Presoreve em oinoo anos. a oontar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer agão do benefioiário para haverprestagôes
venoidas ou quaisquerrestihrigões ou diferengas devidas pelo IPSPA" salvo o direito dos menores, inoapazes e ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 94, O direito

de receber ou cobrar as importânoias que lhe sejam devidas presoreveni, para o IPSPA em 30 (trinta) anos.

Àrt, 95. O IPSPA, goza,eti toda
Art.96, Nenhuma prestação
Art.97. O IPSPA, fisoaüzará
AÉ.9E, Aos

sua plenih.rde, inolusive no que se refere a seus bens, serviços e ações, das regalias e imunidade do munioípio.

da Previdênoia Sooial Munioipal será criada, majorada ou estendida sem a oorrespondente fonte de ousteio total.
e orientará os órgão da administração direta e

casos omissos, aplioar-se-ão os princípios gerais do

indireta quanto aos rrcolhimentos das contribuições previdenciárias.

Direito Previdenciáriq atendidos

os frns sooiais desta Lei.

Art. 99. Os Chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, abdicam

da prerrogativa e da inioiativa de projetos dç leis ou rcgulamentos,
venem sobre matéria previdenoiária, sem que sejam antes ouvidos os Conselhos Munioipais de hevidênoia e a Direloria Executiva do IPSPA.

çe

Art. 100. Esta Lei Complementar entrâ em vigor:

I.

em relagão ao artigo 18, "oaput", a

il.

para os demais dispositivos, na data de sua pubüoação;

Àrt. 101. Fioa expressamente revogada

a

partirdo primeiro dia do quarto mês subsequente

Lei Munioipal

no

ao de sua publicagão;

050, de 13 de dezembro de 2021 e demais disposigões em oontrário.
e a façam cumprir, tão inteiramente como

Mando, portanto, â todos para conhecinrento e execução da presente Ernenda, que n cumprârn
nela se conúém. A Pl.efeitura Municipal a fuça imprlmir, publicar e correr.

GABINI,Tf,, DO EXCELENTISSIMO SENEOR PREFEITO NIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO
ilIARANHÃO, em 23 de malo de 2022, FRANCISCO DANTÀS RIBEIRO FILHO PrefeiÍo de Alto Alegre do Pindaré-MA

LEI COMPLEMENTÁ.R N" OO2 DE 23 DD, NIÀJO DE 2022
DISPÕESOBRE OPARCELAIVIENTOEREPARCELAMENTODEDEBIToS Do MI,NICÍPIo DEALTo ALEGREDo PINDARE/MA CoMo REGIME
GERALDEPREVDÊNCIA SOCIAL -RGPS,DEQI,E TRATAAEMENDACoNSTITUCIoNALNoI13 DE 8DEDEZEMBRODE2O2I EDÁoUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Munioípio de Alto Alegre do Pindare, Estado do Marânhão, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 20 da Lei Orgânioa do
Munioípio faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar do Município de Alto Alegre do Pindaré:

Àrt. lo - Fioam autorizados

o parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos do Munioípio cle Alto Alegre do PindaÉ - MA com o Regime Gerai
RGPS em até 24O (duzentos e quarenta) prestações mensais, iguais e suoessivas, observado o disposto nos arL 116 e 117 do Ato das
Disposições Constituoionais Transitórias - ADCT, oom redação dada pelaEmenda Constituoional no l13 de 8 de dezembro de202I, e na Portaria Normativa
tla Procuradoria-Geral da Fazenda Naoional no 1.308, de 1 5 de fevereiro de 2022.
<le Previclênoia Sooial

-

§ lo Os parcelamentos/repuoelamentos de que trstâ o capuÍ incluem todos os débitos do Munioípio junto à Proouradoria-Geral da Fazenda

Às oontribuigões sooiais de que trataúr as alíneas "a" e "o" do parágratb único do art. I 1, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, inolusive os
deoonentes do desoumprimento de obrigagões acessórias e os de oontribuigões inoidentes sobre o 13o(déoimo terceiro) sakírio, venoidos ate 31 de outubro de
2021, insoritos em Dívida Ativa da União até a data da adesão ao paroelamento na forma e oondigões estabelecidas nesta Lei e Portaria Norm aliva n' 1.30812022
da Procuradoda-Geral da Fazenda Naoional.

Naoional, rclativos

§ 2o Os parcelamentos/reparoelamentos de que trata o capüt .leverío ser frmados até 30 de junho de 2022 e estão oondioionados à oomprovação,
.iunto à Secretaria de Previdênoia do Ministério do Trabalho e Previdênoia e junto à Plocuradoria-Geral da Fazenda Naoional, das adequações das norrnas
previdenoiárias dos servidores do Munioipio de Alto Alegre do Pindaré - MA à Emenda Constituoional no 103, de 12 de novembro de 2019, oonforme disposto
nos inoisos I ao IV do capat do arl.. 1i 5 clo ADCT.

§

3' A dívida scá omsolidada na data do óçfmimmto

a)

Do prinoipal;

b)

Das multas de mora, de ofício e isolaclas;

c)

Dos juros de mora; e

do paroolammto

junto à Prcouradmia-Gml

da Fazmda Naoional resultmdo da

sma:

§#ái{Ê'El§J'"*
CLAYREGAZZONI

d)

Dox honorários ou cnoargos legair

ffi1ffi#*,",rr,*o
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§ 4" A consolidagão abrangera a totalidade das oompetênoias parceláveis dos débitos que oompõem as iasorições
em Dívidas Ativa da união
indicadas pelo sujeito passivo no requerimento do paroelamento, vedado
o desmembramento para tal fim.

§ 5" os débitos paroelados terão redugão de 407o(quarenta por cento) das multas de mora, de ofioio
e isoladas, de g07o (oitenta por cento) dos juros
demo'ra, de 407o(quarenta porcento) dos enoargosi egas e deiio/oTvinte
cinoo por o"rrto; ão, rrorr-ruos advocatícios quando se tratar de débitos em
discussão
judioial.

"

§ 6" o valor de cada pÍestação, inclusive da paroela mínima seÍão acresciclos de.juros equivalentes
à taxa referedoial do sisteme Especial de
Liquidagão e custodia (SELIC), para títulós federais, acumuiada mensalmente,

"a"ri"a.. " p".tir do mês subsequente ao da consolidação

do pagmnento.

até o mês anterior ao

§ 7' O venoimento da primeira prestação dos paroelamentos/ reparoelamentos de que trata esta Lei
será no último dia útil do mês subsequente da
assinatura clos termos de aoordo de paroelamento e as demals até
o dia 30 (tri;h) dos meses subsequentes.

Art'

20- o pagamento das prestações dos paroelamentos/reparrcelamentos prcvistos
nesta Lei sení descontados do Fundo de participagão dos
FPM' cabendo ao Munioípio o pagamenüo integral e na data de vencimento
de cada parcela, inolusive dos acresoimentos legais previstos, oaso o
desconüc determinado neste artigo não eeja suficiente para
fin-s de pagamento das prestações aoordadas.
Municípios

-

l'

o desoonto do FPM deverá oonstar de oláusula dos tennos de paroelamento ou reparcelamento
§
e de autorizagão fornecida ao agente finanoeiro
tesponsável pelo repasse das ootas, conoedida no ato de autorizagão
dos termos e vigorani até a integral quitagão destes.

§

2'É vedada, a partir-da

r\legre do Pindare - MA

Art 3'

-

adesão ao pmcelamento de que trata esta Lei, qualquerretengão nas
ootas do Fundo de participagão do Municipio de Alto
FPM, referenles a débitos de parceiamentos anteriores inoiuídás no parcelamento
objeto da presente Lei.

- Implionrá a rescisão do paroelamento:

A falta de pagamento:

II'

a)

De 3 (três) parcelas, oonseoutivas ou não; ou

b)

Do até 2 (duas) paroelas, estando pagas todas

AnãoobseruânoiadasexigênciasestabelEoidasnoart

as demais ou estando venoida a

última prestação do parcelamento

1?daPortariaNormativano1.308daprocuradoria-GeraldaFazendaNacional.

§l"AresoisãodoparcelamentodequetÍata ocaptÍdestçaíigoserápreoedidadenotiÍioagãoaosujeitopassivopara,quercndo,noprazode30
(trinta) dias oontados da noüÍioagão, âpÍesentar manifestação de inconforÁidade,
a ser propostâ exolusivameÍlie nos oanais próprios paÍa estâ finalidade
disponibilizados
pela hoouradoria-Geral da Fazenda Naoional.

§ 20

A inolusão de débitos no parcelamento

de que trata esta Lei não implica novagão de dívida.

§ 3' A conoessão do parcelamento autoúado nesta Lei independerá de apresenlação de garantias ou de anolamentos de bens.

Art' 4" Bta Lei

entrará em vigor na data de sua publioagão, revogadas as disposigões em contrário.

IVIando, portanto, a todos para conhecimento e execução da presente Emenda, que
a cumpram e a façam cumprir, tâo
nela se contém. A Prefeitura Municipal a faça imp,imlr, publicar e correi.

inteirmente

c

orno

GABINETE DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO NIUNICIPAL DE ALTO.ALEGRE
DO PINDARú, DSTADO DO

,VIARANHÃO, em 23 de maio de2022

ÇLAY REGAZZONI
RIBEIRO
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