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LEI. N°: 363/2014.

DISPÕE SOBRE O REPARCELAMENTO E 
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO 
DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA (Prefeitura) COM 
SEU REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL -  RPPS, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
POÇO DE JOSÉ DE MOURA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA ESTADO 
DA PARAÍBA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono, 
a presente Lei.

Art. Io. Fica autorizado o parcelamento e reparcelamento dos débitos da 
administração direta e indireta do município de Poço de José de Moura (Prefeitura), para com 
o Regime Próprio de Previdência Social -  RPPS, gerido pelo INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE POÇO DE JOSÉ 
DE MOURA, relativos até fevereiro 2013, consoante o disposto no artigo 5o - A da Portaria 
MPS n° 402/2008, na redação das Portarias MPS n° 21/2013 e n° 307/2013.

I -  os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas 
pelo Município, parte patronal, em até 240(duzentos e quarenta) prestações mensais, iguais e 
sucessivas;

II -  os débitos oriundos de contribuições descontadas dos segurados ativos, em até 
60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas;

III -  os débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, em até 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas;

Art. 2o. Fica também autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das 
contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município parte patronal (custo 
normal), Custo Suplementar (custo especial) e Taxa Administrativa ao Regime Próprio de 
Previdência Social -  RPPS, das competências após fevereiro de 2013, em até 60 (sessenta 
prestações mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 5o - A da Portaria MPS n° 
402/2008, na redação das Portarias MPS n° 21/2013 e n° 307/2013.
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Parágrafo Unico. E 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.

Art. 3o. Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados 
pelo INPC -  índice Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido de juros simples de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento até a data de assinatura do



POÇO DE JOSÉ DE

^  /vosso povo, nosso maior patrim ônio!
termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento, sendo dispensado de qualquer multa 
moratória.

§ Io. As parcelas vincendas serão atualizadas mensalmente pelo INPC -  índice 
Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de 
parcelamento ou reparcelamento, até o mês do pagamento.

§ 2o. As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo INPC -  índice 
Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, e multa de 0,5% (meio por cento), acumulados desde a data de vencimento da parcela, 
até o mês do efetivo pagamento.

Art. 4o. Fica autorizada a vinculação do Fundo de participação dos Municípios -  
FPM como garantia de pagamento das parcelas acordadas no termo de parcelamento ou 
reparcelamento.
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Parágrafo Unico. A garantia de vinculação do FPM -  Fundo de 
Participação do Município, deverá constar na cláusula do termo de parcelamento 
ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável 
pelo repasse das cotas, e vigorará até a liquidação do termo de parcelamento ou 
reparcelamento.

Art. 5o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o. Revogam-se as disposições em contrário.

POÇO DE JOSE DE MOURA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA 

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

VALORES QUE SERÃO PARCELADOS 

EXERCÍCIO 2014

COMP S.DEV. PREFEITURA S.DEV. FUNDO DE SAUDE VALOR TOTAL
PATR/T.ADM PATR/T.ADM PARCELADO

m ai/14 8.667,48 6.010,80 14.678,28
jun /14 7.458,42 5.971,81 13.430,23
ju l/14 7.475,52 5.249,91 12.725,43

ago/14 28.030,88 5.300,17 33.331,05
set/14 32.741,52 5.687,70 38.429,23
out/14 32.608,45 5.875,27 38.483,72

TOTAL 116.982,27 34.095,66 151.077,93

lOBS. 1.: OS VALORES LEVANTADOS SERÃO DIVIDIDOS EM 04(QUATRQ) PARCELAS.

IOBS. 2.: O VALOR DA PARCELA FICARÁ EM R$ 37,769,50. I
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