
LEI Nº 6.158, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  parcelar  
débitos  com  o  Centro  de  Assistência  e 
Previdência  do  Servidor  Municipal  –  
CAPSEM e com o Sistema de Previdência  
Municipal e dá outras providências.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º   Fica  o   Poder  Executivo  autorizado   a  parcelar  os  débitos 
remanescentes do Exercício de 2000 com o Centro de Assistência e Previdência do 
Servidor  Municipal  -  CAPSEM,  referente  a  parte  patronal  do  plano  de  saúde  do 
servidor  no  valor  de  R$  109.401,61  (cento  e  nove  mil,  quatrocentos  e  um reais, 
sessenta  e  um centavos),  a  serem pagos  em 36  (trinta  e  seis)  parcelas  mensais 
consecutivas, importando o valor de R$ 3.038,94 (três mil, trinta e oito reais, noventa e 
quatro centavos) cada parcela, acrescidas de juros  de 0,5% ao mês, e correção anual 
pelo IPCA sendo a primeira parcela a vencer na data de 30 abril  de 2005, e a última a 
vencer em 30 de março de 2008.

Parágrafo Único -  Os pagamentos mensais constantes nos artigos 1º e 
2º deste  artigo,  poderão  ser  compensados  com os  valores  de  dívidas  relativas  a 
impostos e taxas de exercícios anteriores ao da vigência do vencimento das parcelas, 
que os credores do CAPSEM possuem junto ao Município, podendo serem quitadas 
mesmo antes do vencimento da 1ª parcela que será em 30/04/2005.

Art.  2º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado   a  parcelar  os  débitos  do 
exercício de 2004, período compreendido aos meses de maio até dezembro de 2004, 
incluso as  contribuições patronais  referente ao saldo do 13° de 2004 no valor de R$ 
855.695,77 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil,  seiscentos e noventa e cinco reais, 
setenta e sete centavos),   com o Centro de Assistência  e Previdência  do Servidor 
Municipal - CAPSEM referente  parte da contribuição patronal do Plano de Saúde do 
Servidor  Municipal,  referente  Parte  patronal  das  contribuições  com o  Sistema  de 
Previdência  do Servidor Municipal, e a complementação da contribuição do Município 
para cobrir  o déficit  ao Sistema de Previdência Municipal  de Carazinho e saldo de 
pagamentos de aluguéis das Instalações do CAPSEM para o Município,  conforme a 
seguinte composição:
CAPSEM Plano Saúde do Servidor (Patronal) R$ 336.465,51
CAPSEM Aluguéis R$   10.148,54
Sistema de Previdência Municipal (Patronal) R$ 322.860,67
Complementação de  déficit do Sistema de Prev. Munic.(Patron.) R$ 186.221,05
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Parágrafo Único  o pagamento constante do valor  expresso  no  caput  
deste artigo obedecerá as seguintes condições:

I - O valor de R$  509.081,72 será pago em  03 (três) parcelas até o dia 
30 de março de 2005.

II  - O  valor  de  R$  346.614,05,  será  pago  em 20  parcelas  mensais 
consecutivas no valor de R$ 17.330,71 cada parcela corrigida com juros de 0,5% ao 
mês, e correção após 12 meses pelo  IPCA, sendo a primeira parcela com vencimento 
em 30 de abril de 2005 e a última em 30 de novembro de 2006

Art. 3º O desembolso financeiro para o Município realizar os pagamentos 
constantes nos artigos 1º e 2º desta Lei para o Centro de Assistência e Previdência do 
Servidor Municipal  - CAPSEM, com o Sistema de Previdência Municipal  e saldo de 
aluguéis  serão  feitos  através  de  transferências  financeiras,  cujos  recursos  estão 
vinculados  nas  Previsões  dos  Orçamentos  de  Receitas  do  exercício  de  2005  e 
exercícios subseqüentes até findar o parcelamento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de  Carazinho, 28 de dezembro de 2004.

ALEXANDRE A. GOELLNER
                                                                                                    Prefeito Municipal
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