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Lei 864/13, de 30 de agosto de 2013

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do
município de São Vicente Férrer com seu
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

o PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNiCípIO DE SÃO
VICENTE FÉRRER, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de São Vicente Férrer o seguinte Projeto de
Lei:

Art. 1°. Fica autorizado o parcelamento e/ou parcelamento dos débitos
do Município de São Vicente Férrer com seu Regime Próprio de Previdência
Social- RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de São Vicente Férrer, relativos a competências constantes do ANEXO ÚNICO
Lei, observando o disposto no Artigo SO-Ada Portaria MPS nO 40212008,
Portarias MPS nO21/2013 e 30712013:

I - Os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não
repassadas pelo município (patronal), em até 240 (duzentas e quarenta)
prestações mensais, iguais e consecutivas:

11 - Os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas
dos seguradores ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 (sessenta)
prestações mensais, iguais e consecutivas;

111 - Os débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, em
até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas.

Art. 20. Para apuração do montante devido os valores originais serão
atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 1%
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(um por cento) ao mês acumulados desde a data de vencimento até a data da
assinatura do termo de acordo de parcelamento, ficando dispensadas multas.

§ 1°. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo
IPCA, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês acumulados
desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.
ficando dispensadas multas.

§ r. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo
IPCA, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês acumulados
desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de
parcelamento, acumulados desde a data de vencimento da prestação até o
mês do efetivo pagamento. ficando dispensadas multas.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São Vicente Férrer, em 30 de Agosto de 2013.

JJ-,
vassos Regis de

PREFEITO
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Nosso povo, nossa bandeira

Declaramos para os devidos fins de direito, que por não

existir jornal nesta cidade, os Atos Públicos, quais sejam Leis, Decretos e

Portarias deste Município são publicados através de cópias em locais públicos de

grande afluxo de pessoas por 30 (trinta) dias ou mais.

Assim sendo, declaramos que a LEI MUNICIPAL n° 864

de 30 de agosto de 2013, no mural exposto da Sede da Prefeitura Municipal de

São Vicente Férrer - PE, e na Câmara Municipal ,nos termos do Art. 97, I. "b"
da Constituição do Estado de Pernambuco.

São Vicente Férrer, 30 de agosto de 2013.,

rll~ , k f)pL~"'I
vassos Régis d Ibu
Prefeito Municipal
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