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PROJETO DE LEI Nº 145-02/2014 
 

Dispõe sobre o parcelamento de 
débitos do Município de Estrela com 
seu Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS. 

 

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das 
contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município ao Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, das competências 05/2008 a 08/2011, 
referente às contribuições que não foram devidamente repassadas ao RPPS pelo 
Município, incidentes sobre as rescisões de contrato de trabalho, bem como às 
contribuições previdenciárias a cargo do ente patronal, incidente sobre a 
remuneração de contribuições dos servidores aposentados, de 01/2009 a 10/2013, 
bem como as incidentes sobre as rescisões de contrato de trabalho de 05/2008 a 
08/2011, devidas ao Fundo Previdenciário Capitalizado. 

 

§ 1º O parcelamento será em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 4042/2008, na redação 
das Portarias MPS nº 21/2013 e nº 307/2013. 

 

§ 2º É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste 
artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos 
segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de 
contribuições previdenciárias. 

 

Art. 2º Para apuração do montante devido os valores originais serão 
atualizados pelo índice oficial adotado pelo Município, acrescido de juros simples de 
1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a 
data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento. 

 

§ 1º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo índice 
oficial adotado pelo Município, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao 
mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de consolidação do 
montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do vencimento. 

 

§ 2º As prestações não pagas no vencimento serão atualizadas mensalmente 
pelo índice oficial adotado pelo Município, acrescido de juros simples de 1% (um por 
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de 
vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, 01 de setembro de 2014. 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 01 de setembro de 2014. 
 
 

 
 

 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 145-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 145-02/2014, que dispõe sobre parcelamento de débitos da parte 
Patronal do Município com o RPPS. 

O presente Projeto visa o parcelamento referente a 
diferenças da contribuição patronal das competências 05/2008 a 08/2011, referente 
às contribuições que não foram devidamente repassadas ao RPPS pelo Município, 
incidentes sobre as rescisões de contrato de trabalho, bem como às contribuições 
previdenciárias a cargo do ente patronal, incidente sobre a remuneração de 
contribuições dos servidores aposentados, de 01/2009 a 10/2013, bem como as 
incidentes sobre as rescisões de contrato de trabalho de 05/2008 a 08/2011, 
devidas ao Fundo Previdenciário Capitalizado.  

Os valores, num total de R$ 24.546,19 (vinte e quatro 
mil quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) foram apurados pela 
auditoria do Ministério da Previdência Social, na pessoa do Sr. Helvio Luiz Millani. 

O parcelamento será em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 
4042/2008, na redação das Portarias MPS nº 21/2013 e nº 307/2013. 

Encaminhamos esse Projeto a fim de regularizar esta 
situação, uma vez que esta regularização esta vinculada a emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária – CRP. 

Deste modo, submetemos o Projeto à criteriosa análise 
e solicitamos emissão de Parecer desta colenda Câmara. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


