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PELOS MUNICÍPIOS
Quatis
Estão em recuperação as estradas do Deserto, da Rua Uruguaiana, Morro da Onça- São
Joaquim, São Joaquim – Amparo, do Birro e de Santana.
Valença
Prefeitura garante o pagamento
do funcionalismo dentro do
mês mais uma vez.
Nova Friburgo
A exposição “Suíça da Tradição e do Folclore à Criação” é
um dos atrativos e está acontecendo no Teatro Municipal
Laercio Rangel Ventura, localizado na Praça do Suspiro, de
terça a domingo, das 13h às
18h.
Cordeiro
3º Festival de Pipas Artísticas,
Parque de Exposições Raul
Veiga,

no dia 10 de setembro, de 9h às 17h

Curso de Gestão
Patrimonial Pública
Miracema
dia 12 de setembro
São João da Barra
Dia 14 de setembro
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A AEMERJ vai renovar a diretoria

Desde o dia 17 de agosto o presidente da AEMERJ, Anderson Zanon, está convocando a reunião da diretoria executiva para 31 de agosto, às
11 horas, na sede da Associação - Rua
Marques de Abrantes, 99 – 1º andar –
Flamengo – Rio de Janeiro, para deliberação com a seguinte pauta:
1- Definições para Eleição da Diretoria: Constituição de chapa e data para
a eleição;

sultado na arrecadação da repatriação;
2- Definição sobre a política adminis- Refis Previdenciário; Impacto do autrativa da AEMERJ;
mento do salário mínimo nas contas
3- Discussão com os Municípios so- das Prefeituras;
bre a queda de Receita; Pequeno re-

4 - Assuntos gerais.

Parcelada as dívidas previdenciárias de estados e municípios

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta terça feira 22 de
agosto, emenda à Medida Provisória 778/17, que realiza o
encontro de contas entre municípios com créditos com o
INSS e as dívidas dessas prefeituras com a União.

dívida será inscrito no programa de parcelamento aberto pela
MP – que dá 200 meses para
as prefeituras pagarem as dívidas previdenciárias com a União, tendo desconto de juros de
80%, multas de 40% e honorários advocatícios de 25%.

Agora o texto vai para o
Pela proposta o governo
terá 90 dias para fazer o encon- Senado, para aprovar a medida
tro de contas. O que sobrar da provisória mas, o presidente
ainda pode vetar a medida.
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