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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 47/2019. 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.  
 

 
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 Poder Executivo Municipal autorizado a realizar parcelamento 

de débitos do Município para com Receita Federal do Brasil, no montante de R$ 
238.423,58 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
oito centavos), sendo este o valor nominal do débito junto ao RFB. 

 
§ 1º. O débito foi efetivado no mês de maio de 2019, em decisão 

administrativa irrecorrível da RFB, sendo o valor nominal compensado equivalente a R$ 
238.423,58 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
oito centavos), que foi atualizado pela RFB até 15 de março de 2019, alcançando o 
montante de R$ 491.421,97 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e um 
reais e quarenta e sete centavos). 

 
§ 2º. O valor do débito de que trata o “caput” deste artigo, será acrescido de 

atualização monetária, multas e juros de mora, e amortizado em 60 (sessenta) parcelas 
mensais, mediante recolhimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais-
DARF ou mediante retenção no Fundo de Participação dos Municípios-FPM. 

 
§ 3º. O valor do débito é decorrente de compensações de contribuições 

previdenciárias declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
Previdência Social-GFIP, nos exercícios de 2014 e 2015, não homologadas pela Receita 
Federal do Brasil e por consequência efetivadas em desacordo com a legislação, referente 
a 1% (um por cento) da alíquota do Risco de Acidente do Trabalho-RAT recolhida pelo 
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Município nos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, pela alíquota de 
2% (dois por cento) considerada a correta pela RFB, nos termos do Anexo I da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, em função da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas-CNAE do Município (8411-6/00 Administração pública em geral) 
e seu enquadramento no grau de risco de atividades preponderantes. 

 
Art. 2º. O Poder Executivo Municipal consignará nos Orçamentos Anuais, nas 

Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município, durante o prazo 
estabelecido para o parcelamento, dotações suficientes para amortização do principal e 
acessórios resultantes do cumprimento desta Lei. 

 
Art. 3º. É igualmente o Poder Executivo Municipal, autorizado a inscrever na 

dívida fundada do Município, o valor do débito de que trata o art. 1º desta Lei, bem como 
o valor da atualização monetária e encargos. 

 
Art. 4º. Para a amortização das parcelas da dívida de que trata esta lei, com 

vencimento no atual exercício, serão utilizadas dotações orçamentárias próprias do 
município, previstas no orçamento vigente. 

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia a 

contar da data da contratação do parcelamento com a Receita Federal do Brasil. 
 

  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 05 DE JUNHO DE 2019. 
 
      CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 47 /2019. 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, bem como os demais vereadores 

desta Insigne Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando Projeto de 
Lei em epígrafe, em que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parcelamento 
para pagamento de débitos com a Receita Federal do Brasil, decorrente de compensações 
de contribuições previdenciárias declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social-GFIP, nos exercícios de 2014 e 2015, não homologadas 
pela Receita Federal do Brasil e por consequência efetivadas em desacordo com a 
legislação. 

 
Inicialmente, cabe esclarecer que a contribuição para o Risco de Acidente de 

Trabalho, mais conhecida como a contribuição do RAT é o antigo Seguro Acidente do 
Trabalho-SAT, uma espécie tributária classificada como contribuição social dos 
empregadores, originado no art. 195, I, “a” da Constituição Federal e visa concretizar um 
direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, garantido pela mesma Constituição da 
República no art. 7º, XXVIII. 

 
A Contribuição para a RAT destina-se ao custeio das aposentadorias especiais 

e dos benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
presentes no ambiente de trabalho ou acidente do trabalho. Esta contribuição terá 
alíquota variável determinada de acordo com os riscos aos quais o empregado fica 
exposto com a atividade da empresa, podendo o grau de risco enquadra-se como leve, 
médio ou grave, tendo como base de cálculo o valor da folha de pagamento dos 
empregados e trabalhadores avulsos. 

 
Portanto, quando a Administração Pública Municipal possui em seus quadros 

servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), é o caso dos 
agentes políticos, cargos em comissão, celetistas e contratados emergenciais, está sujeita 
à contribuição para o RAT, no qual, segundo tabela em vigência, a Administração Pública 
deve contribuir pela alíquota de 2% (dois por cento). 
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O Município, para efeito da legislação de previdência, equipara-se ao 
empregador, como reza o art. 15, I do Plano de Custeio (Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
2001), o que obriga a recolher para o RGPS as contribuições patronal e funcional, 
conforme disposto no art. 11, “a” e “c” da mesma Lei. 

 
Destarte, o Município de Seberi constituiu um débito com a Receita Federal do 

Brasil, através do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, originário da compensação 
indevida de encargos patronais, uma vez ter sido compensado o valor equivalente a 
alíquota de 1% (um por cento) para fins do Risco de Acidente do Trabalho – RAT, em 
detrimento da alíquota correta de 2º (dois por cento), referente aos exercícios de 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 

O referido débito foi efetivado no mês de maio de 2019, em decisão 
administrativa irrecorrível da RFB, sendo o valor nominal compensado equivalente a R$ 
238.423,58 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
oito centavos), foi atualizado pela RFB até a data de 15 de março de 2019 alcançando o 
montante de R$ 491.421,97 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e um 
reais e quarenta e sete centavos). 

 
No mês de Janeiro de 2019, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo encaminhou Carta Cobrança, 
referente ao Processo Administrativo nº 11070-723.986/2018-10, Despacho Decisório 
SAORT/SAO, às folhas 126 a 132. 

 
Como o município tinha ajuizado ação no exercício de 2016, visando entre 

outras demandas, a redução do SAT de 2% para 1%, abrangendo o exercício de 2016 e 
mais os últimos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores (2015, 2014, 2013, 2012 e 2011), 
determinados exercícios (2011, 2012 e 2013, não prescritos) estavam entre os abrangidos 
pelo Processo Judicial nº 5000073-95.2017.4.04.7127), e outros (2009 e 2010, prescritos) 
não estavam no objeto da referida ação judicial, mesmo assim foi solicitada através de 
nova demanda judicial em sede liminar, com o intuito de sustar (suspender) o andamento 
da cobrança administrativa, medida que não se fez exitosa. 

 
Ressaltamos que o remédio judicial foi buscado considerando que o Município 

havia obtido decisão favorável que em primeiro grau no Processo nº 5000073-
95.2017.4.04.7127. 

 
Ocorre que, em recente decisão, em segundo grau proferida pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, Apelação Civil nº 5000073-95.2017.4.04.7127/RS, a decisão 
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favorável que o Município havia obtido em primeiro grau no referido Processo, foi 
reformada, ou seja, foi mantida a alíquota do RAT/SAT em 2%. Logo, a compensação 
realizada durante o período da gestão 2013/2016, foi indevida e portanto glosada pela 
Receita Federal do Brasil, e deverá ser paga pelo Município, com valores atualizados. 

 
Dessa forma a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu a Notificação 

quanto à inscrição de débitos em dívida ativa da União, Procedimento de Cobrança 
número 000.005.706.046-6, em desfavor do Município de Seberi. 

 
Referimos que por todo o ocorrido, o fato causou prejuízo aos cofres públicos 

municipais, considerando a atualização monetária, juros e multas aplicados pela RFB sobre 
os valores compensados indevidamente, desde as datas da compensação dos valores. 

 
Como a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União, do Município de Seberi está vencendo, existe a necessidade imperiosa de 
parcelar esse débito com urgência, a fim de evitar o vencimento da mesma, o que 
originaria novos prejuízos ao Município. 

 
Diante do exposto, Senhores Vereadores, espera-se a apreciação e 

consequente aprovação unânime do Projeto de Lei ora encaminhado, em regime de 
urgência, com alterações que se julgarem necessárias, para que o executivo Municipal 
realize os encaminhamos necessários a formalização do parcelamento dos débitos. 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 

 
 


