
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:-LEI COMPLEMENTAR N° 209, DE 21 DE JANEIRO DE 2.021 -: 

(Dispõe sobre o parcelamento de débitos 
oriundos de contribuições previdenciárias 
devidas e não repassadas ao Regime Próprio de 
Previdências Social - RPPS). 

CARLOS ALBERTO T AINO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1 o - Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de 
Biritiba Mirim com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim, no valor de R$ 
5.117.537,44 (Cinco milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e 
quarenta e quatro centavos), em 60 (sessenta) vezes, em prestações mensais, iguais e 

consecutivas nos termos artigo 5°-A da Portaria MPS n° 402/2008, com as alterações da 
Portaria MF no 333/2017. 

Parágrafo Único. É vedado o parcelamento, de débitos oriundos de 

contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas 
e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias. 

Art. 2° - Para apuração do montante devido, os valores originais serão 
atualizados pela variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor), acrescido de juros 
legais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento) do valor do débito 
corrigido, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do Termo de 

Acordo de Parcelamento. 

§ 1° - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo 
IPC-FIPE, acrescido de juros fiscais de 1% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data 
de consolidação do montante devido no Termo de Acordo de Parcelamento até o mês do 

efetivo pagamento. 

§ 2° - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPC
FIPE, acrescido de juros fiscais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), 
acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

Art. 3° - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Pmiicipação dos 

Municípios - FP~ como garantia~ d ' restações acordadas no termo de parcelamento, nã 
pagas no seu vencimento. :..--

,. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:-LEI COMPLEMENTAR N° 209, DE 21 DE JANEIRO DE 2.021-concl.-: 

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de 
cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro 
responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo. 

Art. 4° - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário . 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

ITIBA MIRIM, em 21 de 

CA 

Registrado na Secretaria da Administração Municipal de Administração -
Departamento de Administração e publicado no Quadro de Editais do Paço Municipal na 
mesma data. 

MARIA IVONETE 
Secretaria Municipal de inanças e Administração 

*Autoria do Projeto: Poder Executivo 
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