
Projeto de Lei n º1.624/01, de 28 de setembro de 2001 
 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a 
renegociação e o respectivo  parcelamento da dívida 
do Município, com o Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS e dá outras providências”. 

 
A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU E EU, 
Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 
 
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado fazer a renegociação  
e respectivo parcelamento da dívida do Município de Goiatuba com o 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
 
Art. 2º- O parcelamento se refere obrigações previdenciarias devidas ao 
INSS, referentes ao período levantado em ação fiscal sofrida pelo 
Município de Goiatuba, até o exercício de 2001. 
 
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos vinte e oito dias do  
mês de setembro do ano de dois mil e um (28/09/2001).  

 
                            
 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

          
                       

Moisés Divino Pires 
SEC. MUL. DE ADM. E PLANEJAMENTO 

 
 
 
 



 

JUSTIFICATIVA 
(PROJETO DE LEI Nº. 1.624)  

 
 

 
 
    O Município de Goiatuba sofreu recentemente uma 
ação fiscal por agentes do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, os 
quais apuraram um dívida de aproximadamente R$ 5.500.000,00 (cinco 
milhões e quinhentos mil reais), em contribuições previdenciarias que não 
foram repassadas aquele Instituto por gestões anteriores. 
 
    O INSS, abriu aos estados e municípios 
oportunidade para renegociar e parcelar as suas dívidas e se legalizarem 
suas situações junto a União, podendo assim requerer suas respectivas 
CND. 
 
    O Município de Goiatuba não tem condições de 
fazer o pagamento de tamanha dívida se não fizer o parcelamento. Isso é 
primordial e urgente, pois, o prazo para os municípios renegociarem e 
parcelarem suas dívidas é até 31 de outubro de 2001. 
 
    Deste modo, visando regularizar a situação do 
Município, evitando assim futuros bloqueios de verbas (FPM), é que se 
implora na aprovação deste Projeto, nos moldes em que se encontram 
redigidos. 
 
 
 
    Atenciosamente, 
 
 
 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
   


