
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3720 
23 DE JULHO DE 2015. 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do 
Município de Tupanciretã-RS com seu Regime 
Próprio de Previdência Social — RPPS 
(FUNPREV — Fundo de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de 
Tupanciretã—RS). 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município de Tupanciretã ao Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS, das competências de setembro/2014 a 
junho/2015, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, nos 
termos do artigo 5° da Portaria MPS n° 402/2008, na redação das Portarias MPS n° 
21/2013, n° 307/2013 e 21/2014. 

Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput 
deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos 
segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de 
contribuições previdenciárias. 

Art. 2° Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados 
pelo IPCA (índice nacional de preços ao consumidor amplo), acrescido de juros 
compostos de 0,5% (meio porcento) ao mês e fração, acumulados desde a data de 
vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento. 

§ 1°. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA (índice 
nacional de preços ao consumidor amplo), acrescido de juros compostos de 0,5% 
(meio porcento) ao mês e fração, 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 IPCA (índice 
nacional de preços ao consumidor amplo), acrescido de juros compostos de 0,5% 
(meio porcento) ao mês e fração e multa de 1% (um porcento), acumulados desde a 
data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 23 de julho de 2015. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 23 de julho 
de 2015 à 

Tupanciretã, 	 

ministração. 
am. 

rio Municipal da dministração. 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 3° Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 
como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no 
seu vencimento. 

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. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 23 (vinte e 
três) dias do mês de julho de 2015. 

Carlos Augusto Bním de Souza 
Prefeito Municipal 
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ATA Ne 05f2015 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois me &quinze, as nove horas, reuniram-
se na Sala de Reunião da Prefeitura 1■Imeicipal os membros do Corseio de 
~Miseração do Fundo de Previdência dos Saxidores de Miraidpia em sessão 
extraordinária para deliberarem sobre • ParcePamento do vaiar devido peia 
Executivo Munidpal ao FUNPREV, estando presente na reunião as seguintes 
neembromc Gieloinar Ribas Barros, Reuni Tasdietto Didoné, João Carlos dos 
Santos, natiana Pinto Soares, o Secretário atter Ritter de Souza, • Vice-
Presidente Leis Evandro Seva da Costa, a Presidente Alia Sayed Rodrigues, a 
Gestora de Recursos — RPPS [pies Gabriel Senger, o Diretor Presidente da 
Diretoria Executiva Faris da Seva Daosid que deu vistas no Procuro n• 2639 em 01 
de julho do corrente ano, a Representante do Sindicato dos Servidores Municipais 
~claire Rocha Cardam os Representantes da Administração Luis Eduardo 
Viam= Pippi, ~boa Gutierrez, Giovane Datada e a senhora Maria Aparecida 
Ferreira de Freitas, Assessora Contábil Na oportunidade foi fado o oficio 
n117/40/7.015/Adia/PF encaminhado pela Administração, ao Processo ne 2639 onde 
é solicitado o Parcelamento da Aliquota Suplementar referente aos meses de 
outubro/2014 a jimbo /20M no valor de RS 1.721.029,14 ( Hum nullião, setecentos e 
vinte e um mil, vinte e nove reais e catorze centavos); bem como • parcelamento da 
parte patronal referente aos meses de dezembro/2014 a junho/2015 no valor de RS 
1.010.269,27 ( Hum milhão, dez mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 
centavos) perfazendo um total de parcelamento no montante de RS 2.731.29844l( 
dois milhem, setecentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e dto reais e 
quarenta e um centavos). A presidente falou a respeito da habituada& do 
parcelamento dos valores devidos, que é de responsabilidade desmembras de 
Cansa" bem como o cumprimento das cláusulas dos parcelamentos por parte da 
Administração. Salientou que tal procedimento não deveria ser ~iam tendo em 
vista que existem cláusulas ao acordo onde prevê até mesmo a execução da dívida 
em caso de não pagamento do valor parcelado. O Secretário Luis Eduardo Viana* 
Pippi falou que lamentavelmente a Lei ir 3137 de 24 de dezembro de 2010, que 
prevê a Allquota Suplementar, com base no cálculo atuarial de 2010, foi elaborada 
sena prever a capacidade de pagamento e Impacto Financeiro por parte do 
Executivo Municipal e que a mesma deveria ser revista, pois deve ser levada em 
conta a dificuldade encontrada pare o cumprimento da obrigação. A Presidente do 
FUNPREV falou que a partir do cálculo atuarial deverá ser elaborado um 
planejamento e revista a capacidade de pagamento por parte do Município. 
Salientou ainda que concorda com o parcelamento desde que ocorra um estudo 
aprofundado para solução do problema visto que os parcelamentos estio sendo 
solicitados por parte da Administração, em caráter babiteal. O Secretário Gievane 
Manás falou que sabe da gravidade da situação e que os membros do Conselho 

- devem olhar com carinho uma possívd solução definitiva, inclusive quanto as 
garantias que são dadas nas negociações e parcelamentos de valores atrasados. A 
Senhora Maria Aparecida Freitas relatou que já está realizando um estudo 
juntamente com o Instituto Gama — IGAM ( Assessoria de órgão Públicos) quanto 
a capacidade de pagamento do Município em relação aos valores da Aliquota 



• 

Suplementar, bens amo o rePartelamento e os parcelamentos da parte PatrueO ‘,A  
comprometeedisie a apresentar o cálculo, janto com a adrega do Modo atuarial 
que está medo elaborado pda Empresa CSM - Consedtaria Atuarial. Ameba a 
Presidente salieltou que sejam apresentados tais ~a e laspaches, 
inapretesivebnente, até o dia 111/811/2015 por parte do Executivo para amigue e 
estudo aprofundado pelas Consdheiros do FUNPREV, hadusive cana vistas ao 
Comedem %aia, da real sitsaçáo de capacidade de pagamento do Maneicípia 
Posteriormente a Presidente colocou em votação a proposta de parcelamento dos 
valores devidos, proposta esta que foi aprovada por unanimidade petas membeva 
do C.4erselas de Adatidstraçâo do FUNPREV, detendo ser dado vistas da presente 
ATA ao Conselho %cid. Nada mais havendo encerro a 	Ata que migue 

presentes. Tm 	de jedbo l  2elp 	 



1TOTAL 
	

2.731.298,411 

1.137.900, 

ANEXO I 	 , 

VALORES DEVIDOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

.-...... ........ 
86.454,52 15/01/2015 1:aiz 

 IP  85.764,26 15/01/2015,  

172218,78 

~ver,  .......... 
compuBICSA VALOR ORIGINAL ,i4VENCILIBITO REFINE 

JAN  88.216,82 13/02/2015 

FEV  97.231,36 13/03/2015 

MAR  161.821,50 15/04/2015 

AISR  16/678,78 15/05/2015 

MAI  163.466,81 i 	15/06/2015 

JUN 164.63522 14/07/2015 

838.050,49 

VALORES DEVIDOS CONTRIBUIÇÃO PAIRONAL(ALIQUOTA SUPLEMENTAR) 

........-... 

OUT  145.942,70 14/11/2014 REPASSE 

NOV  146.139,93 12/12/2014 

DEZ  146.225,81 15/01/2015 

Da 13P  144.819,74 15/01/2015 

583.128,18 

~Lr wa...■ 

COMPETENOA  VALOR ORIGINAL VENCIMENTO REPASSE 

JAN  178.861,46 13/02/2015 

FEV  196.881,88 13/03/2015 

MAR  166.411,26 15/04/2015 

AM  197.494,89 15/05/2015 

MAI  198.431,43 15/06/2015 

JUN 199.820,04 14/07/2015 

1GN 
tia bterRS 671325144 
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