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CEP 16.940-000 - NOVA INDEPENDt:NCIA - São Paulo 

= L E I Nº . 486/93 = 
»Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de 

parcelamento de dÍvida do Municí pio para com o 

FGTS - Fundo de Garantia por tempo de Serviço, / 

nos termos da Lei Complementar nQ.77, de 13.07. 

93." 

Jos~ Antonio de Lima, Prefeito de Nova Independ~nc ia , Es 

tado de são Paulo, usando das atribuiçÕes que lhe são / 

conferidas por lei; FAZ SABER que a c;mara Municipal de 

Nova I ndepend;ncia DECRET~ e ele sanciona e promulga a/ 

seguinte LEI: 

Artigo 1º • Para pagamentlll'.dos débitos do Município para com o FGTS , 

constante da divida ativa, ajuizados ou não, existentes/ 

até a data de 31 de Dezembro de 1992, fica o Pod e r Exec~ 
tivo autorizado a firmar acordo de parcelamento de d ivi 

da , na forma do artigo 27 da Lei Complementar nQ . 77, de 

13 . 07 . 93 , regulamentada pelo Decreto nQ . 894, de 16 . 08.93. 

Artigo 2Q •A União, através da Sec r etaria do Tesouro Nacional do Mi 

nis t ério da Fazenda , antecipará à Caixa EconÓmica Fede-/ 

r a 1, o o r sub-rogaç ão, o desconto de 3%( t res por cen te) do 

rundo de Participação do Municip i o(FPM) que será repass~ 
do, para a amortização do débito, de que trata o artigc/ 

12 até a sua plena quitação. 
, 

Artigo 3º - Devera o Poder Executivo, ressalvar no instrumento a ser 

firmado , a sua garantia de depositar em ravor do servi•/ 

dor que tiver direito a movimentar a sua conta vinculada 

do FGTS. 

Artigo 4º -o Poder Executivo consignar~ nos orçamen t os anual e plu 
rianual do Município as dotaçÕes especiPicas para paga-/ 

menta do débito objeto do parcelamento, bem como para o/ 

recolhimento das contribuiçÕes. 

~rtigo 5º • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo 

gadas as disposiçÕes e 

Nova Independência, 

José 

Publicada na Sec 
ante a a ri xação 

L i ma. 

de 1993. 

na data supra, medi 

de costmme . 
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