
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBJt~ 
ESTADO DA BAHIA 

Lei n" 6 12/99 

O Prefeito Municipal de Piritiba, Estado da B »hia, 1 o uso de ~ua~ 
atribuições. fru saber que a ( .. àmara M unicipal aprovou e ele sanciona a :,;.,t;guintc 
Lei: 

A1t. l" - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir. no prazo de 180 dias. a 
contar da vigência <lesta Lei a Caixa de Providencia dos Ser vide .res M unicipais 
de Piritiba - CASEMP. cujas atividades previdenciária, passarão à 
responsabilidade <la Secretaria de Administração. 

Art. 2'' - Fica a Prefeitura M unicipal autorizada a incorporar 1..1 patrimônio da 
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Piritiba - CASEl'vfP e 
assumir o pagamento das despesas decorrentes dm; compromiss )S empenhados 
liquidados e não pagos pela CASEiv1P. 

Art. 3<- - Em consequência do disposto no Art. l 0, serão extintos I odos os cargos 
existentes no quadro de pessoal da Caixa dos Servidores M unicipais de Pirniba - 
CASEMP. 

Art. 4c· - Fica ainda o Poder Executivo autorizado d. 

- Adotar, no prato de até 60 dias da publicação desta T .ei, r, providência» 
necessárias à incorporação ao patrimônio da Prefeitura, dos bens e direitos da 
Caixa dos Servidores M unicipais de Piritiba - CASEM P. bem <. orno a levantar 
suas divida- para a devida assunção pda Secretaria M unicipal de 
Administracão t: Finanças 

- Promover a movimentação do pessoal do quadro permanente da ( aixa dos 
Servidores 1\,1 unicipais de Piritiba - C ASEMP. para atender à:-. neccssiuades de 
outros órgãos e entidades da Prefeiuua. 

- Praticar o~ atos regulamentares que decorram . implicita nu e·(pl leitamente. d<i" 
disposições desta J ei. inclusive os que se relacionem com pt::~:.uaL material ~ 
património. 

(~ 
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- Abrir, no prazo de l 80 dias da publicação desta Lei. crédito cs1 -ecial na forma 
da Lei, nu valor de R$ .10.000,00 (Trinta mi] reais) destinado :. 1nteg,rali,·açfu) 
do quadro de pessoal da Caixa dos ~,cmdorn~ Mnnicipais de Puuiba - 
CASEJ\ifP~ 

- Promover modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Art. Y' - Esta Lei entra em vigor a partir da presente <lata, rt:;\ ogando-se as 
disposições em contrário. 

Pinbba(BA), l O de novembro 

ETEM!LS~ ASSIS 
P!4ci 

s 
Sec de Adm. e E, inanças 
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