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Lei n° 1.587, de 28 de fevereiro de 2019.

“Dispõe  sobre  alteração  da  Lei
Municipal  nº  1511/2016,  quanto  à
forma  de  parcelamento  de  débitos
previdenciários  e  dá  outras
providências”.

O Prefeito do Município de Itajá, Estado do Goiás, no uso de suas atribuições
legais,  faz saber que a Câmara de Vereadores desta municipalidade aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º -  A  Lei  Municipal  nº  1.511/2016,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

Art.  52 –  As contribuições legalmente instituídas,  devidas pelo
ente federativo e não repassadas à unidade gestora do RPPS até o seu vencimento,
depois  de  apuradas  e  confessadas,  poderão  ser  objeto  de  termo  de  acordo  de
parcelamento  para  pagamento  em  moeda  corrente,  assegurado  o  equilíbrio
financeiro e atuarial e observados, no mínimo, os seguintes critérios:

I  – Em cada termo de acordo de parcelamento,  do número máximo de 60
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas;

II – aplicação de índice IPCA – Índice de Preço ao Consumidor e de taxa de
juros  de  0,50%  (zero  vírgula  cinco  décimos  percentuais),  na  consolidação  do
montante  devido  e  no  pagamento  das  prestações  vincendas  e  vencidas,  com
incidência mensal, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial;

III – vencimento da primeira prestação no máximo até o último dia útil do
mês subseqüente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento;

IV  –  Multa  de  1%  (um  por  cento),  para  os  casos  de  inadimplemento  das
prestações  ou  descumprimento  das  demais  regras  do  termo  de  acordo  de
parcelamento;

V  –  Fica  vedada  a  inclusão  das  contribuições  descontadas  dos  segurados
ativos, aposentados e pensionistas;

VI  –  Fica  vedada  a  inclusão  de  débitos  não  decorrentes  de  contribuições
previdenciárias.

§ 1º - O parcelamento ficará vinculado ao Fundo de Participação dos Estados
–  FPE  ou  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  –  FPM  como  garantia  das
prestações  acordadas  e  não  pagas  no  seu  vencimento,  mediante  autorização
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fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do FPE/FPM, concedida
no ato de formalização do termo.

§ 2º - Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento deverão ser
formalizados e encaminhados à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS
por meio do Sistema de informações dos Regimes Públicos de Previdência Social –
CADPREV-Web, acompanhados do Demonstrativo Consolidado de Parcelamento –
DCP, que discrimine por competência os valores originais, as atualizações, os juros,
as  multas  e  os  valores  consolidados,  da  declaração  de  publicação  e,  nos  casos
exigidos,  da  lei  autorizativa  e  da  autorização  de  vinculação  do  FPE/FPM,  para
apreciação de sua conformidade às normas aplicáveis.

§  3º  -  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 à 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.

Art.  52A –  O  Município  poderá,  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.

§ 1º - Poderão ser incluídos quaisquer débitos, inclusive os que tenham sido
objeto de parcelamentos ou reparcelamentos anteriores.

§  2º  -  Aplica-se  os  dispositivos  do  art.  52  aos  termos  de  acordo  de
parcelamento  firmados  na  forma  deste  artigo,  conforme  esta  lei,  no  caso  de
reparcelamento.

 3º - Os juros poderão ser reduzidos, respeitado como limite mínimo a mete
atuarial,  e das multas relativos aos débitos a serem parcelados, nos termos desse
dispositivo.

§  4º  -  O  termo  de  acordo  de  parcelamento  deverá  vincular  ao  Fundo  de
Participação dos Estados – FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
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mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do
FPE/FPM, concedida no ato de formalização do termo, como garantia de pagamento:

I  –  das  prestações  acordadas  no termo de  acordo  de parcelamento e  não
pagas no seu vencimento; e 

II – das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de
parcelamento e não pagas no seu vencimento.

§ 5º - A unidade gestora do RPPS poderá rescindir o parcelamento de que
trata este artigo nas seguintes hipóteses:

I – falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou alternadas;
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;

III – revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação
do FPE ou FPM.

Art.  2º -  Esta Lei entrará em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 1º
(primeiro) de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 28 dias do mês de
fevereiro do ano de 2019.

Prefeito Municipal
RENIS CÉSAR DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Administração
ROGÉRIO PAULINO
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