Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 9 2 9 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

AUTORIZA O PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO DECORRENTES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ORIUNDOS DA AUSÊNCIA DE REPASSE
DOS APORTES DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DE
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA COM O REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. GERIDO PELO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM. DAS COMPETÊNCIAS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. INCLUINDO O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE
2021. MODIFICA A LEI COMPLEMENTAR N° 918/2021. DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1°. Fica autorizado o parcelamento de débitos não decorrentes de contribuições
previdenciárias oriundos da ausência de repasse dos aportes de cobertura de insuficiência
financeira, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Marília com o Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência do Município de Marília IPREMM, das competências janeiro a dezembro de 2021, incluindo o décimo terceiro salário
de 2021, em até 120(cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas.

Art. 2°. Para apuração do montante devido a ser parcelado, os valores originais serão

atualizados pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por
cento) ao mês, dispensada a multa, acumulados desde a data de vencimento até a data da
assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3". As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, acrescido de jruos simples de 0,5% (meio por cento) ao
mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de
parcelamento até o mês do pagamento.

Art. 4°. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, acrescido de juros moratórios simples de 0,5% (meio por
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da
prestação até o mês do efetivo pagamento.
Art. 5°. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu
vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios
- FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelament9_£-de-4utorização fornecida a

agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigomá até a quiíàção do termo.
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Art. 6°. Fica incluído o parágrafo único ao artigo 185 da Lei Complementar n° 918, de
04 de novembro de 2021, com a seguinte redação:
"Art. 185. ...

Parágrafo único. A totalidade da retenção do imposto de renda incidente sobre os
benefícios dos aposentados e pensionistas do ffREMM,que vier a ser recolhido até 31
de dezembro de 2057, será contabilizada diretamente para fíns do plano de custeio de
equilíbrio do RPPS."

Art. 7°. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 14 de dezembro de 2021.
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