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PROJETO DE LEI Nº. 45/2019 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO 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 PROVIDENCIAS. 

 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor,  
  FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 
Art. 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Seberi com seu 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Fundo de Previdência Social dos 
Servidores Municipais - FPSM de Seberi, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, das contribuições devidas pelo ente federativo, da parte patronal e da amortização 
do passivo, referente aos Precatórios quitados no mês de fevereiro de 2019, constantes do 
anexo único da presente Lei, observado o disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008 e 
alterações posteriores. 

 
Art. 2º. Para apuração do montante a ser parcelado, o valor original, equivalente a 

R$ 287.361,70 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e setenta 
centavos), serão atualizados pela variação do IGPM da FGV, acrescido de juros compostos de 
0,50% (cinco décimos por cento) ao mês, a contar do dia 10 (dez) de março de 2019. 

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

da FGV, acrescido de juros compostos de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês, 
acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de 
parcelamento, até o mês do pagamento. 

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

acrescido de juros compostos de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) acumulados desde a 
data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

 
Art. 3º. O montante consolidado na forma desta Lei será inscrito em dívida fundada 

e as despesas com a sua amortização será atendida por dotação orçamentária própria da Lei de 
Orçamento Municipal do exercício de 2019, sob o código reduzido 4536, Elemento de despesa 
4691.71.00.00.00. 

Parágrafo único. Para os exercícios seguintes as Leis Orçamentárias consignarão 
dotações orçamentárias próprias e suficientes para acorrer às despesas com a amortização do 
parcelamento ora autorizado. 
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Art. 4º. Nos termos do Art. 5°-A, da Portaria MF nº 333/2017 do Ministério da 

Fazenda, as parcelas do parcelamento de que trata esta Lei, ficam vinculadas a parcela do FPM 
(Fundo de Participação dos Municípios) repassadas mensalmente ao Município, no dia 10 (dez) 
de cada mês, creditados no Banco 001 (Banco do Brasil), agência 1379-X, conta corrente 4486-5 
e creditadas na mesma data, na conta corrente nº 20.777-2, agência 1379-X, Banco (Banco do 
Brasil S/A), titular Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais – FPSM de Seberi – RS, 
mediante ofício assinado pelo Presidente do Fundo e respectivas guias de recolhimento do 
CADPREV. 

 
§1º. Na eventualidade dos valores creditados a título de FPM não serem os 

suficientes para a liquidação da parcela, o Município realizará depósito de recursos livres na 
respectiva conta corrente, suficientes para liquidação da parcela. 

 
§ 2º. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusulas dos termos de 

reparcelamentos e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das 
cotas, e vigorará até a quitação do termo. 

 
Art. 5º. Fica autorizada a retenção automática das parcelas vincendas do 

parcelamento no FPM (Fundo de Participação dos Municípios), devendo a administração 
municipal expedir autorização especifica à instituição financeira responsável visando à quitação 
das parcelas mensais. 

 
Art. 6º. As demais condições do parcelamento previdenciário de que trata esta lei 

constarão no termos de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, 
respeitando as determinações legais. 

 
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 29 DE MAIO DE 2019. 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO ÚNICO 

 
 

Número do Precatório Credor 

155815-4 Frederico Caxambu 

157494-6 Marli Terezinha Mozel Chipinski 

157495-3 Ines Grasik Mozel 

157496-1 Marinez Mozel 

157497-9 Carlos Alberto Silveira Castanho 

158736-9 Elizandra Mach Galvão 

158737-7 Vera Lúcia de Almeida Simon 

158738-5 Silezia da Rosa Filipiaki 

158739-3 Cladir Carmen Meirelles 

158741-9 Marli Vargas de Queiroz Mayer 

158742-7 Maria de Lourdes Polo Mazzonetto 

158751-8 Silézia da Rosa Filipiaki 

159035-5 Luciane Torchetto Chaves 

159036-3 Ione Liczbinski 

159037-1 Diva Terezinha Gobbi Cardozo 

159038-9 Cláudia Karpinski 

164252-9 Marilhane Reis Moraes 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 45/2019 

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores: 

 
 
Apraz-nos cumprimenta-lo cordialmente, bem como os demais vereadores desta 

Insigne Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o presente Projeto de Lei, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar termo de confissão de débitos previdenciários 
e acordo de parcelamento com o fundo de previdência social dos servidores municipais - RPPS. 

 
Inicialmente queremos esclarecer que o débito ao RPPS, do qual estamos tratando 

no presente projeto de Lei, é relativo aos Precatórios de Pessoal, principalmente oriundos das 
ações judiciais do Piso Nacional do Magistério. 

 
Neste aspecto cabe frisar que o pagamento dos mesmos ocorreram no dia 21 de 

fevereiro de 2019. 
 
Sobre esta situação, Vossas Senhorias são sabedores das dificuldades enfrentadas 

por todos os municípios brasileiros, e ainda pelo próprio Governo Federal e pelos Governos 
Estaduais, os quais estão tendo sérias dificuldades em honrar com seus compromissos. 

 
Certos de contarmos com a especial atenção de Vossas Senhorias quanto ao estudo 

e aprovação em regime de urgência deste Projeto de Lei, desde já agradecemos e apresentamos 
votos de estima e consideração. 

 
Atenciosamente 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 
 

 


