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PREFEITURA MUNICIPAL DE uu'a'-' 

CNPJ/MF n' 2.7.174.13510001-2.0 

I.El N" 4.Ui7. DE 31 DE JUI.HO DEl017 

Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento 
de débitos do Munl<lplo de Guaçui-ES com o 
FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos 
Servidores Públicos do Munieipio de Guaçul. 

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Saulo, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmant Municipal APROVOU e ela 
SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1°.-Fica autorizado o parcelamento elou reparcelamento dos débitos 
do Município do Goaçui com seu Regime Plóprio de Previdência Social - RPPS, 
gerido pelo F APSPMG - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos 
do Munícipio de Goaçul, om até 200 (duzentos) prestações mensais, iguais e 
sucessivas~ de contribuições devidas pelo ente federativo ou descontadas dos 
segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos nio 
decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos às competências até março 
de 2017, observado o disposto no artigo S'-A da Portaria MPS n' 40212008, com as 
alterações da Portaria MF n' 33312017. 

Art. 1°. Para apuração do montante devido os valores originais serão 
atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo • IPCAIIBGE, acrescido 
de juros simples de O,S% (meio por oento) ao mês, acumulados desde a data de 
vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento ou 
reparcelaml:llto, com dispensa da multa. 

Art. 3'. Em caso de reparcelamento, para apUI11Ção do novo saldo 
devedor, os valores atualizados da coilsolidação do parcelamento ou reparcclamento 
anterior e das suas respectivas prestações pagas serão atualizados pelo Indico de 
Preços ao Coosumidor Amplo - IPCAIIBGE, acrescido de juros simples de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, acumulados desde a data da consolidação do parcelamento 
ou reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas-prestações pagas até a 
data de consolidação do termo de reparce1amento, com dispensa da multa. 

Árt. 4"'. As prestações vlncendas serio atualizadas mensalmente pelo 
IPCAIIBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, ~ 
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aeumulados desde a data de consoUdaçllo da montaote devido no tenno de acordo 
de pateelamellto ou reparcelamento até o me. do pagamento. 

Art. s•. As prestações vencidas ser1o atualizadas monsabnente pelo 
IPCAIIBOE, acrescido de juros simples de O,S% (meio por cento) 80 mês, 
acumulados desde a data de venc~ da pn:staçllo até o me. do efetivo 
pegameoto. 

Art. 6". Fica autorizada a vin<ulaçio do Fundo de Participaçllo dos 
Mllllicipios - FPM eomo sarantia das Jll"SSBÇÕOS acordadas no k:rmO de 
p81001amento ou repan:elamento, nlo pagas no seu ,.,.cimento. 

l'lrigtafu único. A pnllllia de vin<ulaçllo do FPM dovenl <011star de 
c1iusu1a do termo de parcelamento ou reparcelamento e de autorizaçio fornecida 80 
agente financeiro responsável paio ropasse das cotas, e vigorara\ ate a quitaçio do 
termo. 

Art. 7". Esta Lei ..-á em vigor na data de sua publicaçllo. 

COSTA . 

BEI,JENEDE 

COSTA 
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