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PROJETO DE LEI Nº 118/2017 
 

 

INCLUI DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 
4.314/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  O Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

  Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

  Art. 1º. Fica incluído o Art. 8º-A na Lei Municipal nº 4.314/2017, de 19 de julho de 
2017, com a seguinte redação: 

Art. 8º - A. Ficam igualmente vinculados a parcela do FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios), as contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e pensionistas, além 
das contribuições patronais normais e suplementares devidas pelo Município ao Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS a partir da publicação da presente lei.  

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Município 
deverá informar mensalmente ao Banco do Brasil, até o dia 10 do mês seguinte ao da 
competência os totais dos valores a serem retidos e repassados ao Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor – FAPS. 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 SEBERI-RS, 11 DE AGOSTO DE 2017. 
 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 118/2017 
 

 
  Apraz-nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, 
oportunidade em que encaminhamos a essa egrégia Câmara, para análise, apreciação o 
Projeto de Lei em epígrafe, o qual Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 4.314/2017. 
 
  Salientar que a inclusão deste dispositivo na referida lei que trata do termo de 
confissão de débitos previdenciários e acordo de parcelamento e reparcelamento com o 
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais – FPSM, visa unicamente 
atender a uma exigência do Ministério da Previdência Social nos termos da Portaria nº 
307/2013, que obriga a vinculação dos pagamentos devidos ao RPPS ao desconto das 
parcelas mensais do FPM do Município, com vistas e evitar atrasos nos pagamentos das 
contribuições devidas ao Fundo. 
 
  Desta forma e para que seja formalizado o parcelamento de acordo com as 
novas regras editadas pelo Ministério da Previdência Social, é necessário fazer esta 
adequação na referida lei. 
 
  Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual o Poder 
Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda Câmara 
de Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos regimentais. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, RS, 11 de agosto de 2017. 

 
 

CLEITON BONADIMAN, 
Prefeito Municipal. 

 
 

 


