
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

I,EI MUNICIPAL N' 3.583/2020

Autoriza a suspensão do recolhimento dc
contribuiçilcs patronais dc pÍlrcelâmento dcvidas
pelo Muíicípio ao Rcgime Próprio de
Previdência dos Servidores - RPPS, nos termos
do art.9", § 2' da Lei Complemcntar n'173, de
28 dc mâio de 2020.

PALLO RICÀRDO SALERNO, PREFET'I'O MUNICIPAL Df, RESTINGA
sírcÀ,

FAÇO SABER. quc a Càrara tr4unicipal apro\ou e cu sanciono c promulgo a
seguinre l-ci:

Ârt. l'Fica autorizada â suspelsão do Íccolhimcnto das scguiltes contribuiçôes a

cargo do llunicípio. de\ idas ao llegi c Póplio dc PreYidência Social - RPPS, dc que rata a
l,ci N.lunicipal n' 2.351/2007. clc l5 de outLLbro dc 2007:

I - conlribuiçâo normal. das competências com vencimento entre l' de j unho c 3 I
dc dczembro clc 20201

II - contribuição snplemenÍar. para reouperar o passivo atuarial, das compctônoias
com le[cintcnto enlre l" dcjunho e 3l de dezembro de 2020.

^rt. 
2' O valor dlrs contribuições dc que trata o an. 1' serir recolhido ao Rcgime

Pr'<iprio cle Prcvidência Social RPPS. nlediantc tcrmo de acordo de parcelamcnto que dcve ser'

li)nnaliTado té o dia 3 I de janciro de 2021. cm até 60 (sessenta) prestaçõcs mensais. iguais e
sLlccssivas. \enccndo a p meiÍa no dia l8 do mês de livcreilo de 2021.

§ l' O lalor a scr rccolhido- na forNa do catpül- scÍá consolidado lncdiante a
correÇào dc acor-do com o IPCA hdice Nacional dc Prcços ao Consumidor Amplo. e a
aplicação dc iuros colÍrpostos de 0,5%, (meio por cento) ao mês.

§ 2" A paflir da consolidação as parcclas vincendas serão cofiigidas pelos mcsmos
critérios do § 1'.

§ 3' Oconcndo pagamento em abaso das parcelas, alóm da correção e do cálculo
dosjuros. na forma dos §§ I " c 2". será aplicada multa à razão de lolo (um poÍ ccnto) ao mês do
valor da pârcela em atraso.

Arl. 3" E de rcsponsabilidade do Município. até a quitação integral dos
rccolhin1cntos suspensos nos tcrnros desla Lci:

I - a cobcÍura dc e\el1tuais insuliciências financeiras do Regimê Próprio de

Prc\ idência Social - lllll)S dlcorrentes do paganrúnto dc bcncficios prc\'idcnciürius-

r)lallutcnção
RPPS-

II - o custcio dilelo. conr recursos alo lcsouro. se necessáril). das dcspesas pol n

do limcionamenLo c1o órgào gestor do Rcginle Próprio dc Plevidôncip Social
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^rt. 
4" Os valores resultântes da suspensão dos pâgamcntos dc quc trata esta Lei.

deYerão seÍ aplicados prefereücialmentc em ações de enfrcntarnento da calamidade pública
dccorrente da pandcmia de COVID-19.

Art. 5" 
^s 

despcsas dcconcntcs desta Lei seÉo supoúadas por dotaçôes
orçanrentálias cxislcntes.

Art, 6' Ilslâ Lei elltra cnr \igol Dd data da sua publicaÇão.

(iAillNIrTE DO PI{lilrFIrO \1t \l( lPÁI.. aos 20 dc lulho de 2020.

Rcgisre-se e publicluc-sc.

JOAo IRÀJÁ ROSA DA SILVÀ
Seclet/rrio \lunicipal dc Administraçào
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