
Prefeitura Municipal de
Poço José de Moura

A

LEI MUNICIPAL N.° 185 / 2007

AUTORIZA O PARCELAMENTO DE 
EXCEDENTE DE DESPESA ADMINISTRATIVA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE 
JOSÉ DE MOURA -  PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE O PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 
APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° - Fica o Município de Poço de José de Moura, por intermédio do 
representante do Poder Executivo autorizado a firmar acordo de 
parcelamento, perante o Instituto de Aposentadoria e Pensão, dos débitos 
abaixo transcritos, nos termo seguintes:

Parágrafo Único - .Débitos originários de excedente de despesas 
administrativas, referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, 
devidamente discriminados nos anexos desta Lei, no valor total de R$ 
39.048,85 (trinta e nove mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco 
centavos), respectivamente atualizados com juros de 0,50% (compostos) 
mais INPC consolidados no mês de setembro de 2007.

Art. 2.° - A amortização do montante da dívida será formalizada
observando-se o prazo de 30 (trinta) meses para o referido débito relativos 
a excedente de despesas administrativas, referente aos exercícios de 2004, 
2005 e 2006.

Art. 3.° - Para o débito oriundo do art. 1.° desta Lei, a prestação mensal será 
acrescida, por ocasião do pagamento do INPC, acumulado mensalmente a 
partir do 1° (primeiro) dia do mês subseqüente ao da consolidação do 
débito até o último dia útil do mês anterior ao do pagamento e de juros de 
0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) no mês do pagamento da 
respectiva prestação.
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Art. 4.° - O débito a que se refere o art. 1.° desta Lei foram consolidados até 
o dia 30 de setembro de 2007, atualizados com base no INPC/IBGE e 
acrescidos juros (compostos) de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) 
ao mês.

Art. 5.° - Deverá ser firmado com IMAP -  Instituto Municipal de 
Aposentadoria e Pensão, um Termo de Acordo de Amortização e 
pagamentos para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 6.° - O parcelamento será rescindido nas seguintes hipóteses:

Parágrafo Único - Inadimplemento por 03 (três) meses consecutivos 
ou 06 (seis) meses alternados no ano, o que primeiro ocorrer;

Art. 7.° - Durante o prazo do parcelamento, o Poder Executivo consignará 
no orçamento dotação suficiente ao atendimento das prestações mensais de 
que trata esta Lei.

Art. 8 ° - O Poder Executivo regulamentará os atos necessários à execução 
do disposto nos arts. 1 °e7°desta  Lei.

Art. 9.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 -  Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Poço de José de 
Moura -  Paraíba. Em 04 de outubro de 2007.
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