LEt N". 1.836/20í7,07 DE NOVEMBRO DE 2017.

A LEI

MUNICIPAL N'. í.567í,I,
ACRESCENTANDO AO ÂRT. í33 OS §§ 10 E 2o, E
DÁ ourRAS PRovrDÊNcras.

ALTERA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE, no Uso de suas
atribuições que lhes sâo confeÍidas pelo Art. 42, lV c/c Art. 64, § 3', ambos da Lei Orgânica
do Município de Morada Nova c/c com o parágrafo único do AÍt. '15'1 do Regimento lnterno
desta Casa Legislativa, e,
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal recebeu o Autógrafo de Lei n. 012/2017,
no dia 03 de abrildo corrente ano,
CONSIDERANDO que de acoÍdo com o Art. 64, §§ 1" e 3', da LeiOrgânica deste Municipio,
o Chefe do Poder Executivo teria o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do
recebimento para sancionar ou vetar o referido AutógraÍo de Lei, não o fazendo no prazo
legal. subentende-se como sanclonado

PROMULGA a sêguinte lei:

Art ío - Ficam acrescentados

os Parágrafos 1" e 2" ao art. 133 da Lei Municipal

no.

1.567111, de 04 de julho de 201'1, com a seguante ÍedaÉo:

Art. 133

(

.)

§ 10 - Após 30 (trinta) dias de eventual inadimplência a que se refere o
caput deste artigo, deverá o Presidente do lnstituto de Previdência
Municlpal enviar oficio à instituiÉo bancáÍia conespondente, determinando
sequestro dos valoÍes inadimplidos, nas contas do Fundo de
Participaçáo do Município-FPM de Morada Nova, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contados do protocolo da comunicação oÍicial, sob
pena de responsabilização pessoal nas esferas administrâtiva, civel e
criminal;

o

§ 2o - Os valores sequestrados, a que rêfere o parágrafo anterioÍ, deverão
sêr amedialamente cÍeditados na Conta do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Morada Nova - IPREMN.

AÍ.

20

- Esta lei entrará em vigor na datâ de sua publicaçâo, revogados as disposições em

contrário.
Plenário da Câmara Municipal de Morada Nova-CE, em 07 de Novembro de 2017.
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