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PROJETO DE LEI NO , I2O2O.
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AUTORIZA O MUNICIPIO DE CASCAVEL A
SUSPENDER O RECOLHIMENTO DAS
coNTRrBUrÇOES PREVTDENCTÁRrAS
PATRONAIS DEVIDAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO DE
CASCAVEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNGlAS.
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FAÇO SABER QUE A CÂrURnR NIUN|CTPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO IVIUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica a Administração Pública l/unicipal autorizada a suspender o

recolhimento das contribuiçÕes previdenciária patronais ao lnstituto de Previdência

do Município de Cascavel - IPNIC, com vencimento entre 01 de junho a 31 de

dezembro de 2020.

Parágrafo único. Para fins da presente lei, considera-se contribuição
previdenciária patronal aquelas previstas no plano de custeio mensal do RPPS e os

aportes estabelecidos no plano de amortização de deficit atuarial, conforme Portaria

no 14.816 de 19 de junho de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho.

Art. 2o As contribuiçÕes previdenciárias patronais suspensas em virtude

do disposto no art. 1o, desta Lei serão objeto de termo de acordo de parcelamento, o

qual deverá ser firmado ate 31 de janeiro de 2021 e deverá observar:

| - Previsão de número máximo de 60 (sessenta) prestaçÕes mensais

iguais e sucessivas;

ll - Aplicação de atualização monetária pelo INPC e juros igual ao da

meta atuarial que é igual a 5,89% ao ano;

lll - Em caso de inadimplemento das prestaçÕes ou descumprimento de

regras do parcelamento, incidirá multa moratória de 1o/o e juros de mora de 0,5% ao

mês pro rata;
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Vencimento da pri parcela com ven nto até 3110112021

30 Esta Lei em vigor na data de sua blicação.
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores(as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara tVunicipal
o anexo Projeto de Lei que "DlsPÔr soeRE A susPENSÃo Do REcoLHtÍMENTo DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRoNAL Do IVIUNICíPIo DE CASCAVEL Ao
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIo DE CASCAVEL E DA oUTRAS
PROVIDÊNCIAS''.

O novo Coronavírus - COVID-í9 já provocou de maneira abrupta e
imprevisível uma crise sem precedentes no cenário mundial. Crise que importa em prejuízos
na saÚde coletiva, na atuação dos agentes públicos e na economia. Em 11 de março de
2020 a Organização Mundial da Saúde - OMS declarou o surto de Coronavírus como
emergência de saúde pública, elevando-a, nesta data, ao status de "pandemia". Em
decorrência disso, a União Federal decretou o estado emergencial e, sucessivamente,
assim o fez o Estado do Paraná e o Município de Cascavel.

Desde o mês de março de 2OO2 o Poder Executivo tem editado Decretos e
adotando medidas complementares ao enfrentamento da emergência. Por estes Decretos, o
Município promoveu medidas de isolamento social, seguindo a recomendação de
organizamos internacionais, do Ministério da Saúde e orgãos da saúde estadual e municipal.

Em razáo da pandemia do Coronavírus e a suspensão de diversas atividades
econômicas a arrecadação do Município de Cascavel sofreu queda muito grande, motivando
a adoção de medidas mitigadoras de gastos públicos a fim de fazer frente aos
compromissos mais urgentes e inadiáveis do poder público.

A Lei Complementar Federal no 173,de27 de maio de2O2O, em seu art.9o, §
20, possibilitou aos Municípios, mediante lei municipal especifica, como esta que se propõe
ao Poder Legislativo [\Iunicipal, a possibilidade de suspender as contribuiçÕes patronais ao
IPMC, como forma de disponibilizar esse recurso para minimizar os efeitos da queda da
receita municipal.

Em complemento ao contido na LC no 173t2020 e aos municípios que tenham
necessidade de suspender os pagamentos, além de lei municipal específica, o Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, editou a Portaria 14.81612020, a
qual trouxe regras a serem observadas e que devem estar contidas na lei.

Dentre elas, se destaca o contido no art. 40, que assim dispõe:

Art.4e As contribuições previdenciárias patronais, de que trata o inciso ll do § 1s do
art. 1e, cujo repasse tenha sido suspenso, conforme autorizado em lei municipal,
deverão ser pagas pelo Município ao órgão ou entidade gestora do RppS, com a

aplicação do índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros previstos na
legislação municipal para os casos de inadimplemento da obrigação de repasse,
respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, díspensada a multa, até o dia 31
de janeiro de 202L.

Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, a lei municipal que autorizar
a suspensão poderá ainda autorizar, observadas s demais condicõe
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Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

1Art.5s 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: l- previsão, em cada termo de acordo de parcelamento, do
número máximo de 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas; ll - aplicação de índice oficial de
atualização e de taxa de juros, definidos em lei do ente federativo, na consolidação do montante devido e no
pagamento das prestações vincendas e vencidas, com incidência mensal, respeitando-se como limite mínimo a
meta atuarial; lll - vencimento da prlmeira prestação no máximo ate o último dia útil do mês subsequente ao
da assinatura do termo de acordo de parcelamento;
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