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LEI MUNICIPAL N9 638/2027

De27 de Outubro de202'l

"Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de São Francisco

do CondelBA com lnstituto de Prcvidência Municipal de São Francisco do

Conde - IPM".

I Para apuraçáo do montante devido os valores originais seráo atualizados

pelo INPC acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao

mês, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de

acordo de parcelamento, com dispensa da multa.

§1o As prestaçõês vincendas serão atualizadas mensalmente pelo INPC,

acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês,

acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de

parcelamento até o mês do pagamento, com dispensa de multa.

§2o As prestações vencidas seráo atualizadas mensalmente pelo índice Nacional

de Preços ao Consumidor - INPC, acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula
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Estado da Bahia

Prefeirura Municipal de São Francisco
do Conde

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE SÃO FRANC]SCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições

previdenciárias devidas ê não repassadas pelo Município (patronal) ao Regime Próprio

de Previdência Social - lPM, das competências O2l2O21 a 0512021 , em até 60

prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 50 da Portaria n.o

40212008 do Ministério de Previdência Social - MPS e nas redaçÕes das Portarias do

MPS n.o 2'|12013 e n.o 30712013.
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cinquenta por cênto) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data

de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamênto.

I Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participaçâo dos Municípios -

FPM como garantia das prestaçÕes acordadas no termo de parcelamento náo pagas no

seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula

do termo de parcelamento e de autorizaçâo fomecida ao agente financeiro responsável

pelo repasse das cotas e vigorará até e quitaçâo do termo.

I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposições em contrário.

ANTÔNIO CARLOS
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Estado da Bahia

Prefeirura Municipol de São Froncisco
do Conde

Sâo Francisco do Conde-BA, 27 de outubro de2O21.
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