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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
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PODER EXECUTIVO

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN   

GABINETE DO PREFEITO 
 

DECRETO EXECUTIVO N.º 101, de 13 janeiro de 2011. 
 
Dispõe sobre a retenção  dos valores pagos  a titulo  de 
Contribuição Previdenciária-  informados através de GFIP 
pela Câmara, na competência de cada  mês no Exercício 
de 2011. 
 
O PREFEITO  CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelos  Art.2º da  carta  magna,art. 10º.V, VII, 
art.17ºI,II, art. 45-A I,II,III, da Lei Orgânica do Município 
 
CONSIDERANDO, que, no exercício de 2010 ocorreram 
vários bloqueios junto ao CAUC, devido às informações não 
fornecidas em tempo hábil a Receita Federal do Brasil 
referente à contribuição previdenciária. No tocante aos valores  
informados  pelo legislativo.no tocante as informações da 
GFIP -  (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social). 
CONSIDERANDO, que com a entrada do Município no CAUC 
gera diversos problemas de ordem administrativa, inclusive 
com impedimentos da  concessão de certidões necessárias as 
rotinas  de procedimentos  da administração da Gestão, 
inclusive impedindo a  assinatura de convênios. 
CONSIDERANDO , que o artigo 2º da carta Magna prega a 
harmonia entre os poderes  é pela não  infringência ao art. 45-
A I,II,III, da Lei Orgânica do Município, por não  provocar 
qualquer redução na transferência do Duodécimo 
 
D E C R E T A 
 
                    Art. 1º - que a Secretária Municipal de 
Administração e Finanças do Município, tome todas as 
providências necessárias, para em guia ou outro mecanismo 
utilizável pela administração, proceder quando do pagamento 
do duodécimo  de cada  mês ao  recebimento  do valor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
informado a Receita Federal do Brasil referente ao recolhi- 
mento da previdência social,  através de GFIP -  (Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informação à Previdência Social), pela câmara Municipal, 
retendo a quantia exata, para que o município não venha a ser 
penalizado com inclusões em órgãos ,que negativa e deixam o 
município em condições inoperante perante  os mesmos. 
 
Art. 2º e por demais sabidos que em 1º de janeiro de 2010. a 
Emenda Constitucional 58/2010  que foi aprovada em 23 de 
setembro de 2009 e publicada em 24 de setembro de 2009, 
com o seguinte teor : Art. 2º O art. 29-A da Constituição 
Federal passa a vigorar  com a seguinte redação: “Art. 29-A. O 
total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao 
somatório da receita tributária e das transferências prevista no 
Parágrafo 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25,  de 2000) I – 7% (sete por cento) para 
Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitante. 
 
Art. 3º.  A Prefeitura Municipal responde por qualquer ato 
tributário que a Câmara Municipal venha a realizar e não 
honrar, em virtude que a Câmara Municipal não tem 
representatividade jurídica junto a Receita Federal do Brasil. 
Sendo assim não há o interesse do legislativo em  prejudicar o 
município.  
                       
Art. 3º   Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
                       
Art. 4º  - Registre – se , Publique-se e cumpra-se! 
 

 
 
 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 
PREFEITO  
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