REFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

LEI No 2.394 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018
"Dispãe sobre o parcelamento de débitos oriundos de
contribuiçöes previdenciárias devidas e não repassadas ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS"
Celso

Silva,

da

Prefeito

do

Municipio

de

Severinia, Estado de São Paulo, no uso das atribuiçOes que lhe são
asseguradas pela legistaçao em vigor, FAZ SABER que, ouvido o Plenario, a
Cãmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 0. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das
contribuiçOes devidas e nâo repassadas pelo municiplo ao Regime Proprio de
Previdéncia Social - RPPS, relativos as competências 13 0 Salârio e Dezembro
de 2017, Janeiro de 2018 a novembro de 2018 em 60 (sessenta) prestaçOes
mensais e consecutivas, nos termos da Portaria MPS n° 402/2008, corn
redaçao das Portarias MPS

no

21/2013 e no 307/2013.

Parágrafo Unico:-

E

vedado o parcelamento, para o periodo a

que se refere o caput deste artigo. de débitos oriundos de contribuiçOes
previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas
e de débitos nao decorrentes de contribuiçao previdenciarias.
Art. 2°. Para apuração do rnontante devido, os valores originais
serao atualizados pelo indice INPO e acrescido de juros legais de 0,50%
meio por cento) ao mês e multa de 2,00/0 (dois por cento), acumulados desde
a data de vencimento ate a data da assinatura do terrnc'
parcelamento.

V

SEVERINIA
Co.wSS.do

t,

Fun M.e'oe

ua Capitao Augusto de Almeida, 332 I Tel: 17-3817.3300
:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete©severinia.sp.gov.br
k 14.735 - 000 1 Estado de Sao Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99

na

,rnrr1n, da

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

§1°. As prestaçOes vincendas serão atualizadas mensalmente
INPC. acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao més,
deste a data de consolidacão do montante devido no termo de
de parcelamento ate o més do pagamento.
§ 2 0. As prestaçOes vencidas serão atualizadas mensalmente
INPC, acrescidos de juros simples de 1% ( urn por cento) ao mOs e multa
2,0% ( dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da
ate o més do efetivo pagamento.

Art. W. Fica autorizada a vinculaçao do Fundo de Participaçao
Municipios - FPM. como garantia das prestaçOes acordadas no termo de
ou reparcelamento, nâo pagas no seu vencimento.

Parágrafo Unico:- a garantia de vinculaçào do FPM deverá
de cláusuta do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao
financeiro responsãvel pelo repasse das cotas, e vigorara ate a
do termo.

Art. 40. Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicaçao,
as disposiçoes em contrãrio.
Severinia, 12 de Novembro de 2018.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal
Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturâria, respectivamente
,i o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário flfir.il Fletrñnicn
ta Municipalidade.
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