
PROJETO DE LEI Nº 285, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
Dispõe sobre o parcelamento de dívidas, fixação 

de alíquotas de participação dos servidores junto 

ao FUNPAS e apresentação do cálculo atuarial 

de 2017.  
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte, 
 

PROJETO DE LEI 
 

 Art. 1º. Esta lei autoriza o parcelamento das contribuições já vencidas e porventura não 

pagas até março de 2017, no prazo de 200 (duzentas) parcelas conforme permite o artigo 5º. A da 

Portaria MPS n°. 402/2008, na redação que lhe foi dada pela Portaria MPS nº. 333/2017, todas do 

Ministério da Previdência Social. 

  
 §1º. O Parcelamento será processado no mês de Janeiro de 2018 após o encerramento do 

exercício e verificação do saldo existente relativo ao período definido no caput deste art. 

acrescido de correção, juro e multas previstos no art. 90. da Lei Municipal nº. 5134/2012 que 

dispõe sobre a reestruturação do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Bagé, instituído pelo FUNPAS.  
 

 §2º. Os demais débitos existentes vencidos e não pagos a partir de abril de 2017 poderão 

ser pagos em 60 (sessenta) parcelas conforme permite o art. 5º., I da Portaria  MPS n°. 402/2008, 

na redação que lhe foi dada pela Portaria MPS n°. 021/2013, todas do Ministério da Previdência 

Social 
 

 Art. 2º. A alíquota de contribuição dos servidores é de 13%. 
 

 Art. 3º. Fica autorizado o reparcelamento do saldo a pagar dos débitos atualmente já 

parcelados.  
 

 Parágrafo Único. O saldo a que se refere o caput deste art. pode ser reparcelado em 200 

(duzentas) parcelas, na forma do art. 1º. desta lei. 
 

 Art. 4º. O Cálculo Atuarial do Ano de 2017 define a alíquota suplementar para 

XXXXXXXXXXXXXXXXX ao ano de 2017 com o fim de manter o equilíbrio financeiro do 

Município. 
 

 Art. 5º. A forma de Parcelamento obedecerá o modelo definido pelo Ministério da 

Previdência ajustando somente a cláusula de caução ao FPM para quando houver atraso de 

parcelas do referido ajuste. 
 

  



 

 Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Dezembro de 2017. 
 

 

                                                                                                      

         DIVALDO LARA 
                                                                                                               

Prefeito Municipal 
 

 

             EDUARDO DEIBLER 
               Secretário/GEPLAN 

         
 

JOSÉ OTÁVIO FERRER GONÇALVES  
   Secretário de Economia, Finanças e Recursos Humanos 

 

 

                  CLEMENTINO MOLINA 
                        Chefe de Gabinete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores,  

 

O presente projeto de lei tem por finalidade o parcelamento das contribuições 

previdenciárias já vencidas e porventura não pagas até março de 2017. 

 

Quanto a necessidade de aprovação do Projeto de Lei, sabe-se que o Fundo de 

Pensão e Aposentadoria do Servidor (FUNPAS) necessita adotar mecanismos que possam 

equacionar os valores a serem pagos no que diz respeito as contribuições previdenciárias. 

 

Diante disso, constatou-se que o parcelamento em duzentas vezes das 

contribuições previdenciárias devidas é o meio mais viável de equilibrar os repasses que 

a lei determina.  

 

Registre-se que a Portaria n°. 333, de 11 de Julho de 2017, do Ministério da 

Previdência Social autoriza o parcelamento das contribuições previdenciárias devidas 

pelo Ente Público Municipal: 
 

Altera disposições das Portarias MPS n°. 204, de 10 de julho de 2008, e n°. 402, 

de 10 de dezembro de 2008, e dá outras providências. 

 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II 

do parágrafo único do art. 87. da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na 

alinea "j" do incisoV do art. 27 da Lei n°. 10.683, de 28 de maio de 2003, nos incisos I e 

II do art. 9°. da Lei n°. 9.717, de 27 de novembro de 1998, e no inciso X do art. 1º. do 

Anexo I do Decreto n°. 9.003, de 13 de março de 2017, resolve: 

 

Art. 1º. A Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 2008, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

"Art.5° ....................................................................................................................

 …........................................…...…………………………………………...………. 

 

XVI - encaminhamento à Secretaria de Previdência, dos seguintes documentos e 

informações: ...................................................................................................................….

  ..........................................................………………………………………. 

 



f) informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais; 

……………………………………………………………………………………... 

§ 6°. Os documentos e informações previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" 

a "i", serão encaminhados na forma e conteúdo definidos pela Secretaria de Previdência, 

conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Socia1 na rede mundial de 

computadores – Internet, nos seguintes prazos:  

……………………………………………………………………………………... 

 

III – as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, previstos na alínea 

"f", até o último dia de cada mês, relativamente ao mês anterior, por meio do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI;   

.............................................................................................................................… 

.........................................………………………………………………………… 

 

§ 15. Observado o disposto no § 16., o envio das informações e dados contábeis, 

orçamentários e fiscais pelo SICONFI, na forma do inciso III do§ 6°. deste artigo, será 

exigido a partir da competência janeiro de 2018, para os Estados, Distrito Federal e 

Capitais, e da competência julho de 2018, para os demais Municípios. 

 

§ 16. Alternativamente às informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais 

pelo SICONFI, os entes federativos poderão manter o envio dos demonstrativos 

contábeis pelo CADPREV-WEB: 

 

I – os Estados, Distrito Federal e Capitais em relação ao primeiro semestre e ao 

encerramento do exercício de 2017, até 30 de setembro de 2017 e 31 de março de 2018, 

respectivamente; 

 

II – os demais Municípios em relação ao primeiro semestre e encerramento do 

exercício de 2017, até 30 de setembro de 2017 e 31 de março de 2018, respectivamente, e 

em relação ao primeiro semestre de 2018, até 30 de setembro de 2018. § 17. 

 

O envio dos demonstrativos contábeis pelo CADPREV – WEB permanecerá 

exigível em relação ao encerramento do exercício de 2016. 

 

" (NR) Art. 2°. A Portaria MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2008, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art.  5° 

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………... 

 

 



§ 7°. Admite-se o reparcelamento de débitos parcelados anteriormente, mediante 

lei autorizativa específica, observados os seguintes parâmetros: 

 

I – o reparcelamento consiste em consolidação do montante do débito parcelado, 

apurando-se novo saldo devedor, calculado a partir dos valores atualizados da 

consolidação do parcelamento anterior e das prestações pagas posteriormente; 

 

II – as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento 

desvinculado do parcelamento originário, devendo ser quitadas integralmente ou 

incluídas no saldo devedor de reparcelamento; 

 

III – cada termo de parcelamento poderá ser reparcelado uma única vez, vedada a 

inclusão de débitos não parcelados anteriormente; 

 

IV – não são considerados para os fins de limitação de um único reparcelamento 

os termos que tenham por objeto a alteração de condições estabelecidas em termo 

anterior, sem ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das 

prestações 

...................................................................................................................................

...................………………………………………………………………………………... 

 

"(NR) "Art. 5°. A Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, 

mediante lei autorizativa especifica, firmar termo de acordo de parcelamento, em até 200 

(duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente 

federativo, de contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e 

pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições 

previdenciárias, relativos a competências até março de 2017. 

 

§ lº. Poderão ser incluídos quaisquer débitos, inclusive os que tenham sido objeto 

de parcelamentos ou reparcelamentos anteriores 

...................................................................................................................................

.................... 

 

§ 3°. A lei do ente federativo poderá autorizar a redução dos juros, respeitado 

como limite mínimo a meta atuarial, e das multas relativos aos débitos a serem 

parcelados  

............................................................................................................ 

 

§ 7º………………………………………………………………………….........…

 ……………………..…………………………….………….................................... 

 

II – ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, de períodos 



posteriores às competências referidas no caput deste artigo, por 3 (três) meses 

consecutivos ou alternados;  

...........................................................……………………………………………… 

''(NR)"Art.30..............................................................................................................

................................................................…………………………………………………... 
 

Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que trata o 

inciso V do caput, será calculado com base nas informações e dados constantes de 

registros do CADPREV, dos documentos previstos no inciso XVI do art. 5°. da Portaria 

MPS n°. 204,10 de julho de 2008, fornecidos com fundamento no parágrafo único do art. 

9°. da Lei n°. 9.717, de 1998, e dos relatórios, informações e dados contábeis, 

orçamentários e fiscais exigidos pela Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000. 
 

" (NR) Art. 3°. Fica prorrogado o prazo previsto no inciso II do § 6°. do art. 5°. 

ria Portaria MPS n°. 204, de 2008, para encaminhamento, à Secretaria de Previdência, do 

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, relativo às 

infomações sobre as aplicações realizadas .nos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2017, até 30 de junho de 2017, e aos meses de abril e maio de 2017, até 31 de julho de 

2017. 
 

Art. 4°. O Sistema de Infomações dos Regimes Públicos de Previdência Social - 

CADPREV deverá ser adequado às disposições relativas a parcelamento e 

reparcelamento de débitos, de que trata esta Portaria, em até 30 (trinta) dias. 
 

Art. 5°. Ficam revogados o § 11 do art. 5°; o § 6º do art 5°. A e o art. 17. da 

Portaria MPS nº. 402, de 10 de dezembro de 2008. 
 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Por tudo que foi exposto, submetemos o presente Projeto de Lei a esta colenda 

casa legislativa. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Dezembro de 2017. 
 

 

                                                                                                      

         DIVALDO LARA 
                                                                                                               

Prefeito Municipal 
 

 

             EDUARDO DEIBLER 
               Secretário/GEPLAN 



         
 

JOSÉ OTÁVIO FERRER GONÇALVES  
   Secretário de Economia, Finanças e Recursos Humanos 

 

 

                  CLEMENTINO MOLINA 
                        Chefe de Gabinete 
 

 

 

 

 


