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CIRCULAR N º 23/2017-DG                                                   Avaré, 03 de Agosto de 2.017 

                                                                           

 

Senhor (a) Vereador (a):  

 

 

Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 07/08/2017, 

segunda feira – logo após o término da Sessão Ordinária, já 

convocada pela Circular nº 22/2017 e designa a matéria para a Ordem 

do Dia 

 

 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Antonio Angelo Cicirelli, convocou a Câmara de Vereadores para 01 Sessão  

Extraordinária  a ser realizada no dia 07 de Agosto do corrente ano,  logo  após o término da 

Sessão Ordinária, já convocada para o mesmo dia, designando para a Ordem do Dia a seguinte 

matéria:- 

 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 74/2017 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de Avaré-

SP com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 74/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

(c/emenda) 

 

 

                                                                            Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Exmo. (a)  Sr. (a)  

Vereador (a) 

N E S T A   

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 110/2017 

Projeto de Lei nº74/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Ementa: “Dispõe sobre o reparcelamento e 

parcelamento de débitos do Município de 

Avaré -SP com seu Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS” 

 

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de parecer solicitado a esta Divisão Jurídica a respeito do 

vertente Projeto que visa autorizar o parcelamento e/ou reparcelamento dos 

débitos do Município de Avaré – SP com seu Regime Próprio de Previdência 

Social em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de 

contribuições devidas pelo ente federativo ou descontadas dos segurados 

ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não 

decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até 

março de 2017.  

 

Pois bem, a matéria em estudo regulamenta-se através das Portarias 

MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MF nº 33 de 11 de julho de 2017 

 

       O art. 1º presente projeto prevê o parcelamento desses débitos em 

até 200 (duzentas prestações mensais), observado o disposto no art. 5º da 

Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria MF nº 333/2017. 

 

 
 Com efeito, o parcelamento disciplinado pelas portarias apontadas 

se enquadra ao caso do Município de Avaré, posto que, conforme apontado,  



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A  

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 –  Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
2 

 

Para a realização do parcelamento especial proposto pela Portaria 

MPS nº 21/2013 e Portaria MPS n°307/2013, o Município deverá elaborar termo 

de confissão de dívida e de lei autorizativa em que constem todas as 

informações do débito e do parcelamento, como explicitado nos itens 

anteriores.  

 

Restou inserido também pela Portaria MPS n° 307/2013 um ponto 

que estabelece que serão considerados rescindidos o parcelamento nas 

hipóteses de falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou 

alternadas e na ausência de repasse integral das contribuições devidas ao 

RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses 

consecutivos ou alternados. 

 

Orienta-se, contudo que o gestor, analise com acuidade o 

parcelamento que submeter à esta Câmara de Vereadores, de forma a levar 

em consideração a viabilidade orçamentária e financeira para pagamento, 

bem como o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, garantindo, 

assim, o cumprimento das obrigações existentes tanto pelo Município quanto 

pelo RPPS.  

 

Deve-se ressaltar, por fim, que o presente parcelamento somente é 

possível com a previsão na lei local de que um percentual que garanta as 

parcelas mensais serão descontadas diretamente do FPM, requisito este que 

deve ser observado para a validade do parcelamento. 

 

Isso posto, da análise técnica, vemos que o presente Projeto atende 

aos ditames legais, nos termos explanados neste parecer. 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA 
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O art. 8º do presente projeto de lei deverá passar a ter a seguinte 

redação, por força do disposto no art. 9º LC95/98. 

 

Art.8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Diante do exposto, s.m.j., opina esta Divisão Jurídica pela REGULAR 

TRAMITAÇÃO do Projeto de Lei em comento, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, 

respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer. 

 

Avaré, 27 de julho de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 

 

 

 








