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ATO DA MESA No 002/2.002 

(Dispõe sobre a deternúnação de recolhimento 
das contribuições previdenciárias ao Instituto 
Nacional da Seguridade Social - INSS, e dá outras 
providências) 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, com 
base no que dispõe a Lei Orgânica do Município e no seu Regimento Interno, tendo por 
fundamento a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias, devidas 
ao Instituto Nacional da Seguridade Social, por força da Lei Federal n° 9.506/97, e, 
ainda: 

Considerando que, o Projeto de Lei no 003/2.002 de 
autoria desta Mesa Diretiva, foi rejeitado pelo Colendo Plenário desta Casa, o qual 
dispunha sobre a redução dos subsídios dos Srs. Vereadores, objetivando, com isto, a 
possibilidade de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais sem que se 
ultrapassasse os 70% a que se referem o Parágrafo Primeiro do Inciso IV, do Artigo 
29-A da Constituição Federal; 

Considerando que, no curso ministrado pelo Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de Caraguatatuba, no dia 27 de 
junho de 2.002, do qual esta Câmara Municipal participou e suscitou a questão 
envolvendo o não recolhimento, até aqu~ das Contribuições Previdenciárias devidas ao 
INSS, orientou-se no sentido de seu pronto recolhimento, mediante justificativas 
ulteriores; 

Considerando que, não pode a Mesa Diretiva, por ato 
flagrantemente acoimado de ilegalidade e inconstitucionalidade, reduzir os subsídios 
dos Srs. Vereadores mediante simples Ato da Mesa; 

Considerando que, sem os respectivos recolhimentos, 
o Município poderá ser impedido de receber repasses de verbas, pela impossibilidade de 
obtenção da Certidão Negativa de Débitos - CND; 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica deternúnado a Sra. Diretora da 
Secretaria que proceda ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela 
Câmara Municipal e aos descontos referentes aos Srs. Vereadores, a partir deste Ato; 
devendo proceder às comunicações e cientificações necessárias para seu cumprimento. 

Artigo 2° - Este Ato entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 12 de julho de 

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e afixado no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

Madalenn es de Moraes Di:~ecretaria 


