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PROJETO DE LEI Nº 52/2017 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR 
TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E 
ACORDO DE PARCELAMENTO COM O FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 
FPSM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 

   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:  

 
 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do 
Sul autorizado a realizar Termo de confissão de débitos previdenciários e Acordo de parcelamento de 
débitos com o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais - FPSM, referente ao resultado 
do saldo devedor dos débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo 
Município, compostas pela Contribuição Patronal para o RPPS e Amortização do Passivo Atuarial com o 
RPPS, das competências Novembro, Dezembro e Gratificação Natalina (Décimo Terceiro Salário) do 
exercício de 2016, excetuadas as vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, já recolhidas, em até 60 (sessenta) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, observado o disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402, de 
10 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013 e 
pela Portaria MPS nº 307, de 20 de junho de 2013. 

 
Parágrafo único. O parcelamento autorizado no caput deste artigo não alcança débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, inativos e pensionistas e 
de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias. 

 
Art. 2º. Para apuração do montante a ser parcelado dos débitos de que trata o artigo 1º 

desta lei, os valores originais serão atualizados pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado 
IGP-M, acrescidos de juros de 0,50% (cinco décimos por cento) ao mês, acrescido de multa de 10,00% 
(dez por cento), previstos no artigo 7º da Lei Municipal nº 3.861/2014, que incluiu o § 1º no artigo 17 
da Lei Municipal nº 2.232/2004, acumulados desde a data de vencimento até a data de assinatura do 
termo de acordo de parcelamento. 
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§ 1º. O valor original, objeto de confissão e parcelamento da presente lei, é de R$ 
491.154,79 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e nove 
centavos), assim composto: 

 

Item Tipo de Contribuição Percentual Valor original devido em R$ 

1 Patronal para o RPPS 15,75 236.071,24 

2 Amortização do Passivo Atuarial 
com o RPPS 

15,00 255.083,55 

 
§ 2º. O parcelamento será realizado através do aplicativo do Ministério da Previdência 

Social, denominado CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social, que 
permite a inclusão, alteração, consulta e impressão Termo de confissão de débitos previdenciários e 
Acordo de parcelamento de débitos, bem com a atualização dos valores, entre outras funcionalidades. 
 

Art. 3º. Fica também pela presente lei, o Poder Executivo Municipal autorizado a 
repactuar para pagamento em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, observado o 
disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com a redação dada pela 
Portaria MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013 e pela Portaria MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, as 
dívidas com o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais – FPSM, parceladas por meio das 
Leis Municipal nºs 4.150/2016, de 19 de maio de 2016 e 4.192/2016, 23 de novembro de 2016, que 
nesta data apresentam os seguintes saldos devedores: 

 
I – Lei Municipal nº 4.150/2016, com saldo devedor de R$ 339.335,82; 
 
II – Lei Municipal nº 4.192/2016, com saldo devedor de R$ 620.040,60. 
 
Art. 4º. Os valores devidos ao Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais – 

FPSM, parcelados e repactuados na forma desta lei, serão consolidados em um único Termo de 
Confissão de Débitos Previdenciários e Acordo de Parcelamento, para pagamento em até 60 (sessenta) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, observado o disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402, de 
10 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013 e 
pela Portaria MPS nº 307, de 20 de junho de 2013. 

 
§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pela variação do Índice 

Geral de Preços do Mercado IGP-M, acrescidas de juros de 0,50% (cinco décimos por cento) ao mês, 
acumulados desde a data de consolidação do montante devido no Termo de acordo de parcelamento, 
até o mês de pagamento. 

 
§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pela variação do Índice 

Geral de Preços do Mercado IGP-M, acrescidas de juros de 0,50% (cinco décimos por cento) ao mês, 
acumulados desde a data de vencimento da prestação, até o mês do efetivo pagamento. 
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Art. 5º. O montante consolidado na forma desta Lei, será inscrito em dívida fundada e 
as despesas com sua amortização serão atendidas por dotação orçamentária da Lei de Orçamento 
vigente, sob os elementos de despesas 4.6.9.1.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual 
Resgatado, código reduzido 4536 e 3.2.9.0.21.00.00.00.00 - Outros Juros da Dívida+ Contratada, código 
reduzido 4057. 

 
Parágrafo único. Para os exercícios seguintes de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, as Leis 

Orçamentárias consignarão dotações próprias e suficientes para atender as despesas com amortização 
do parcelamento ora autorizado. 

 
Art. 6º. Fica autorizada a retenção automática das parcelas vincendas do parcelamento 

no FPM - Fundo de Participação dos Municípios, devendo a Administração Municipal expedir 
autorização específica à instituição financeira responsável, visando a quitação das parcelas mensais. 

 
Art. 7º. As demais condições do parcelamento previdenciário de que trata a presente 

lei, constarão no Termo de confissão de débitos previdenciários e Acordo de parcelamento de débitos 
com o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais - FPSM, respeitando as determinações 
estabelecidas na Lei Municipal nº 2.232/2004 e suas alterações posteriores. 

 
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipal nºs 

4.150/2016, de 19 de maio de 2016 e 4.192/2016, 23 de novembro de 2016 
 
Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI - RS, 31 DE MARÇO DE 2017. 

   

 

              CLEITON BONADIMAN       

                              PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 52/2017 
 

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 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de confissão de débitos previdenciários e 
acordo de parcelamento com o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais - FPSM, e dá 
outras providências”. 

 
Essa iniciativa advém da crise financeira enfrentada pelo Município de Seberi, que optou 

pelo parcelamento dos valores, para a sua integral liquidação num prazo mais alongado, a fim de evitar 
o atraso no pagamento da folha mensal da remuneração dos servidores municipais. 

Em relação à repactuação e a consolidação, se faz necessária para uma melhor 
operacionalização administrativa e contábil, considerando que existem três parcelamentos vigentes 
realizados no exercício de 2016 e mais o parcelamento ora autorizado. 

 
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, 31 de março de 2017. 

 
 

CLEITON BONADIMAN, 
Prefeito Municipal. 

 

 

 
 

 


