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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 09 de junho de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo NO
Hora: \

Encaminha Projeto de Lei n,o 073/14

Senhor Presidente:

Resp..

Ass ..

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n,o 073/14, desta data, que Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Municipio de Cara-

zinho com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e revoga a Lei Complemen-

tar nO182/14, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o parcelamento de débitos do Municipio de Carazinho com seu RPPS -

PREVICARAZINHO deve-se devido a Notificação de Auditoria Fiscal- NAF, sob n' 034/14,

recebida do Ministério da Previdência Social- MPS, cópia anexa.

A Lei Complementar n' 165 de 17 de dezembro de 2012, alterou a Lei

Complementar nO 115/07, quanto a sistemática de amortização do passivo atuarial, fixando

a amortização em aportes mensais, expressos em reais, salientando que o repasse refe-

rente ao exercício de 2012 será realizado conforme previsto pela tabela 11,anexa a lei em

comento.

A eficiência da Lei Complementar nO165/12 não pode ser aceita para o

exercício de 2012, dada que a mesma somente foi publicada em 17/12/12, passando a vi-

gorar somente a partir desta data. Sendo assim, os valores da amortização do déficit atua-

rial para o exercício de 2012 somente poderão ser considerados no exercício de 2012, de-

vendo o Município proceder com o repasse doS valores não pagos ao PREVICARAZ1NHO,4-
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relativos ao mês de dezembro de 2012 e 13' salário de 2012, tendo como base a Lei Com-

plementar nO 135, de 26 de novembro de 2009, que encontrava-se em vigor antes da edi.

ção da Lei Complementar n' 165/12.

Os débitos referidos no Relatório do Ministério da Previdência Social a-

tingem o montante de R$ 1.158.577,71, tendo sido corrigidos pelo índice íNPCIIBGE a-

crescidos de 0,5% ao mês.
Ainda, frisamos que estamos encaminhando novo projeto de lei diante

das exigências de adequações do Sistema de Informações dos Regimes Público de Previ-

dência Social- CADPREV, conforme critérios adotados pelo Ministério da Previdência.

A apreciação sob regime de urgência deve-se em razão de que o regis-

tro no CADPREV encontra-se em situação irregular, conforme se depreende na documen-

tação em anexo, acarretando assim a suspensão da emissão do Certificado d Regulari.

dade Previdenciária - CRP.

Atenciosamente,

Prefeito.

oov



PROJETO DE LEI N° 073, DE 09 DEJUNHO DE 2014.

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do
Municipio de Carazinho com seu Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS e
revoga a Lei Complementar nO182/14.

Ar!. 1° Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de
Carazinho com seu Regime Próprio de Previdência Socíal - RPPS, gerido pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Municipío de
Carazinho ' PREVICARAZINHO, relativos a competências até fevereiro de 2013,
observado o disposto no artigo 5°,A da Portaria MPS nO402/2008, na redação das
Portarias MPS nO2112013 e nO307/2013, no valor de R$ 1.158.577,71 (Um milhão,
cento e cinqüenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e um
centavos), referente:

I - os débitos oriundos de contribuições previdenci,;rías devidas e não
repassadas pelo Município (patronal), em até 240 (duzentas e quarenta) prestações
mensais, iguais e consecutivas;

Parágrafo único. Os débitos referidos neste artigo dizem respeito a
diferença gerada pela alteração de aliquotas fixadas pela Lei Complementar n°
165/12.

Art. 2° Para apuração do montante devido os valores originaiS serão
atualizados pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, acrescidos
de juros de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

~ 1° As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo
INPC/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao
mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de
acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

~ 2° As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo
INPC/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (zero vírguía cinco por cento) ao
mês e multa de 2% (dois por cento) ao mês, acumulados desde a data de
vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Ar!. 3° Fica autorízada a vinculação do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de
parcelamento ou reparcelamento, não pagas no seu vencimen1,
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Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de
cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro
responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

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

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei
Complementar n° 182 de 04 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito, 09 de junho de 2014.

REN SÜSS
Prefeito

CBS/DOV
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