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 LEI MUNICIPAL Nº. 512/2009 

SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A PARCELAR PAGAMENTO DE DÉBITO RELATIVO AO 
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, 
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar o 
REPARCELAMENTO E PARCELAMENTO de débitos referente as contribuições sociais 
junto ao INSS - Instituto Nacional  de Seguridade Social, até o montante de  R$ 323.036,06 
(trezentos e vinte e três mil, trinta e seis reais e seis centavos) corrigido até a data da 
efetivação do parcelamento, acrescido do valor correspondente aos encargos do período do 
parcelamento, de acordo com a MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 449/2008. 

 

§1º - O prazo do parcelamento mencionado no “caput” será 
definido entre as partes, não podendo ultrapassar a 60 (sessenta) meses, a contar da 
formalização do parcelamento junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou outro 
órgão federal competente, sendo que é permitido o pagamento de até 20% (vinte por cento) 
do valor total da dívida apurada, como parcela inicial, para concretização do reparcelamento 
do débito previdenciário n.36.457.199-3 e do parcelamento do débito previdenciário 
n.36.350.835-0. 

Art. 2º - As despesas para pagamento da dívida mencionada 
no art. 1.º, desta Lei correrão por conta do Orçamento Geral, com a seguinte dotação 
orçamentária: 0118.06014.28.846.0007.1011-469071000000 - principal da divida contratual 
resgatado. 

Art. 3º – Para pagamento das prestações mensais e das 
contribuições correntes posteriores ao pedido de parcelamento serão retidos valores das 
quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e repassados para quitação do 
débito junto ao INSS.  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 09 de junho de 2009. 

 

   PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 
    Prefeito Municipal 


