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LEI N° 2.317, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
Dispõe sobre o reparcelamento
dos débitos
do Município de Paranaiba MS com seu
Regime Próprio
de Previdência
Social -

RPPS.

Prefeito do
Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas
atribUiC;õe'Slegais;
MAYCOL HENRIQUE

QUEIROZ

ANDRADE,

FAZsaber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:
Fica autorizado o reparcelamento dos débitos
do Município de Paranaíba MS com seu Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS, gerido pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIADOS
SERVIDORESDO MUNICÍPIODE PARANAÍBA
- PREVIM,relativos aos
débitos já parcelados, constantes dos Termos CADPREV n°
01942/2017, consolidado em 04 de dezembro de 2017, 00279 de O 1 de
abril de 2019 e 00549 de 30 de novembro de 2020, respectivamente,
observado no disposto no § 7° do artigo 5° da Portaria MPS n°
4'02/2'0'08,fia 'redação das Portanas MPSn° 21/2'013 e n" 3'07/2'013 ê
333/2017.
Art. 10

Par-a apuração do montante devido os valores
originais serão atualizados pelo IGP-M, acrescido de juros simples 10/0
(um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde
a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de
reparcelamento.
Art.. ~o

§ lOAs

prestações
vincendas
serão
atualizadas
mensalmente pelo IGP-M,acrescido de juros simples p% (um por cento)
ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido
no termo de acordo de reparcelamento até o mês do pagamento.
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§ 2õ As

prestações
vencidas
serão
atualizadas
mensalmente pelo IGP-M, acrescido de juros simples 10/0 (um por cento)
ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de
vencimento da prestação atê o mês do efetivo pagamento.

Art.3°
Fica autorizada a vinculação do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações
acordadas no termo de reparcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá
constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcelamento e de
autorização fomecida ao agente frnanceiro responsável pelo repasse das
cotas, e vigorará atê a quitação do termo.

Art.4°

Esta Lei entrará em vigor na data
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pàçõ Múniõipàl "Piêfêitõ Eâ' .
mês de abril de 2021.

eües",

de sua

àos 22 diàs do

Prefeito Municipal
PUBLICADAE REGISTRADA,na Secretaria Municipal de
Administração, na data supra.

Secretária
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LEI N° 2.317, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
Dispõe sobre o reparcelamento dos débitos do Município de Paranaíba MS com seu Regime Próprio de Previdência Social
- RPPS.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

r

Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul,

usando de suas atribuições legais;
FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°

Fica autorizado o reparcelamento dos débitos do Município de Paranaíba MS com seu Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS,gerido pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA
- PREVIM, relativos aos débitos já parcelados, constantes dos Termos CADPREVnO01942/2017, consolidado em 04 de
dezembro de 2017, 00279 de 01 de abril de 2019 e 00549 de 30 de novembro de 2020, respectivamente, observado no
disposto no § 7° do artigo 5° da Portaria MPS nO402/2008, na redação das Portarias MPS nO 21/2013 e nO 307/2013
e 333/2017.

Art. 2°
Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo IGP-M, acrescido de juros
simples 1% (um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data
da assinatura do termo de acordo de reparcelamento.
§ 1° As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IGP-M, acrescido de juros simples 1% (um por
cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de reparcelamento
até o mês do pagamento.
§ 2°
As prestações vencidas serão atualízadas mensalmente pelo IGP-M, acrescido de juros simples 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 Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações
acordadas no termo de reparcelamento, não pagas no seu vencimento.

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

Art. 4°

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 22 dias do mês de abril de 2021.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos
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LEI N° 2.316, DE 14 DE ABRIL DE 2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar serviços de conservação, manutenção e recuperação de estradas,
pontes e mata-burros que dão acesso a centros de recreação coletivos e a toda e qualquer propriedade rural produtiva
e dá outras providências.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul,
usando de suas atribuições legais;
FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços de conservação, manutenção e recuperação
de estradas, pontes e mata-burros Que dão acesso a centros de recreação coletivos
a toda e Qualquer propriedade
rural produtiva.

e

§ 1° São considerados centros de recreação coletivos todo local, elemento ou atividade capaz de, por características
próprias, determinar o deslocamento de pessoas com a finalidade de aproveitamento dessas características, por
motivações diversas, como parques aquáticos e complexos termais.
§ 2° A expansão e a melhoria das estradas vicinais será realizada com tecnologia necessária para que sejam eliminadas
quaisquer das causas de erosão e outros danos ambientais.
§ 3° Para a execução dos serviços previstos no caput deste artigo, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a utilizar
as máquinas e equipamentos pertencentes a frota do pàtrimônio municipal.

Art. 2°

O uso das máquinas e equipamentos pertencentes a frota do patrimônio do município de Paranaíba/MS,
será efetuada somente por servidores municipais vinculados à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

Art. 3°

O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, estabelecendo as normas' complementares necessárias
sua fiel execução.

Art. 4°
Art.5°

As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

à conta de dotações orçamentárias próprias.
183

à

