
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

EST ADO-OE SÃO PAULO
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(, >.v(l«",,,, J.AIR VALENTE F~RNANDES, Prefeito Munici-
pa da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara ~unicipal da Es-
tância Hidromineral de Á~las da Prata decretou e eu sanciono e pro- I

LEI Nº1103 DE 28 DE ABRIL DE 1992.

"Autoriza o Poder Executivo a firmar a-
cordo de parcelamento de dívida para -
para com o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL INSS - e dá outras providências"

mulgo a seguinte
L Z I:
Artigo lº - Fica o Poder Executivo auto-

rizado a, em nome do Município, firmar acordo de parcelamento de dí-
vida para com o INSS, na forma do arto58 dª Lei nº 8.212, de 24 de -
julho de 1991 •• Artigo 2º - Para o pagamento de presta-
ções do principal e de seus acessórios, e de contribuições normais,
fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, vincular e permitir a
retenção de parcelas do Fundo de Participação dos lVIunicípios.

Artigo 3º - O Poder Executivo consignará
nos orçamentos anual e plurianual do municipio, cotações específicas
para o pagamento de contribuições normais e para a amortização do
principal e acessórios resultantes do cumprimento desta lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromi
da Prata, aos vinte e oito dias do mês de abril de

mil novecent e nOventa e doiso

SONIA B~ REIS

Resp! exp! Secretaria
JAI c.


