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PROJETO DE LEI Nº 29/2021. 
 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
4.713/2020 QUE SUSPENDE O 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
PATRONAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO AO 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES – RPPS. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faço saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1.º Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 4.713/2020, de 24 de novembro de 2020, 
passam a viger com a seguinte redação: 
 
  Art. 1.º Fica suspenso o recolhimento da contribuição suplementar, para recuperar o 
passivo atuarial, das competências de novembro, dezembro e gratificação natalina (13º salário), 
a cargo do Município, devida ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de que trata a Lei 
Municipal nº 2.232, de 31 de dezembro de 2004. 
 
  Art. 2.º O valor da contribuição de que trata o artigo 1.º será recolhido ao Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, mediante termo de acordo de parcelamento que deve ser 
formalizado até o dia 30 de abril de 2021, em 48 (quarenta e oito meses) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo a primeira no mês de maio de 2021, com vencimento todo dia 10, 
na mesma data das demais parcelas de contribuição devidas mensalmente ao RPPS. 
 
  § 1º Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –IPCA (índice ou fator incidente sobre os 
tributos municipais, vigente na data da formalização do parcelamento), acrescidos de juros 
simples de 0,50% (cinco décimos por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento 
até a data de assinatura do termo de acordo de parcelamento. 
 

§ 2º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo índice utilizado 
conforme previsão no § 1º deste artigo, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao 
mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de 
parcelamento até o mês do pagamento. 
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§ 3º As prestações vencidas e não pagas serão atualizadas mensalmente pelo índice 

utilizado conforme previsão no § 1º deste artigo, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por 
cento) ao mês e multa de 10% (dez pontos percentuais), acumulados desde a data de 
vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento, caso a demora no pagamento 
ultrapasse 30 (trinta) dias a contar do seu vencimento, incluindo esta penalidade na base de 
cálculo para aplicação de juros e correção monetária. 

 
  

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI – RS, EM 07 DE ABRIL DE 2021. 
 
 

 
ADILSON ADAM BALESTRIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI Nº 29/2021 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 
Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores  
 

Encaminhamos às Vossas Excelências, usando da prerrogativa conferida pela Lei Orgânica 
Municipal, o presente projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.713/2020 que 
suspende o recolhimento de contribuições patronais devidas pelo Município ao Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores – RPPS. 

Na alteração do artigo 1º, está se excluindo a contribuição normal (quota patronal) das 
competências de novembro, dezembro e gratificação natalina (13º salário) de 2020, haja vista 
que o Município pagou esta contribuição nas respectivas datas de vencimento. Portanto, 
mesmo que a Lei Municipal nº 4.713/2020 autorizou a suspensão desta contribuição, o 
município efetuou o seu pagamento. 

Em relação ao artigo 2º, está se alterando a data da formalização do parcelamento e do 
vencimento da primeira parcela, que passam para final de abril e maio do ano corrente, 
respectivamente. Além disso, está se excluindo a previsão de atualização pelo IGP-M, 
mantendo-se somente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –IPCA, sendo o 
mesmo índice vigente para a atualização/correção dos tributos municipais. Por último ainda, 
está se excluindo a multa de 10%, que será aplicada somente no caso de atraso no pagamento 
das parcelas. 

Limitado ao exposto, e na expectativa de ver aprovado o presente projeto de lei o mais 
breve possível, solicitamos sua apreciação em regime de urgência urgentíssima, aproveitando 
para renovar a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. 

 
Atenciosamente 
 
 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

    Prefeito Municipal 
  
 


