
PROJETO DE LEI N.º43  DE 18 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional 

Especial e dá outras providências. 

 
 

 

                  Art. 1º - Fica incluído na Lei Municipal nº 2.274 de 17 de Dezembro de 2014 que 

Orça a Receita e Fixa a Despesa - LOA, para o exercício de 2015 os elementos de despesas 

abaixo na seguinte Atividade: 2011 – Manutenção do Fundo de Previdência Social do Municí-

pio.  

 

Art. 2º - Para atendimento da despesa resultante da aplicação do art. lº, fica o Po-

der Executivo Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o montante de R$ 350.000,00     

(Trezentos e cinquenta mil Reais) conforme dotações abaixo. 

 

ÓRGÃO – 03 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira; UNIDADE – 02 – Manuten-

ção do Fundo de Previdência Social do Município; FUNÇÃO – 09 – Previdência Social; SUB-

FUNÇÃO – 272 – Previdência do Regime Estatutário; PROGRAMA – 0005 – Assistência aos 

Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município; ATIVIDADE – 2011 – Manutenção do 

Fundo de Previdência Social do Município.  
 

 DESPESA  33.20.01.01 – Compensação Previd. Aposentadorias entre RPPS e RGPS                                                

R$ 350.000,00 

 
 

Art. 3º - Servirá de cobertura da despesa decorrentes desta Lei, a redução da do-

tação orçamentária a seguir, atendendo ao disposto no art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 

4.320/64. 

ÓRGÃO – 03 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira; UNIDADE – 02 – Manuten-

ção do Fundo de Previdência Social do Município; FUNÇÃO – 09 – Previdência Social; SUB-

FUNÇÃO – 272 – Previdência do Regime Estatutário; PROGRAMA – 9999 – Reserva de Con-

tingência; ATIVIDADE – 9999 – Reserva de Contingência.  

DESPESA  99.99.99.99 – Reserva de Contingência e Reserva do RPPS                                    

R$  350.000,00  

 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Justificativa:  

 

  Senhores Vereadores. 

 

   Para cumprimento dos preceitos legais solicitamos a inclusão deste elemento de 

despesa considerando que de acordo com a legislação vigente a Compensação Previdenciária 

entre o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e o RPPS(Regime Próprio de Previdência 

Social) se faz necessário em sua proporcionalidade, a cada requerimento aprovado pelo RGPS o 

RPPS deverá aprovar em mesmo número. O município até a presente data não havia aprovado 

nenhum requerimento, e deverá se adequar realizando as aprovações, inclusive com o pagamento 



dos estoque, o valor solicitado no elemento de despesa acima é estimado até o final do exercício, 

sendo que não é possível mensurar o valor real a ser repassado.  

Considerando que o RPPS no município possui requerimentos de solicitação de 

compensação previdência junto ao RGPS e nos anos de 2013 e 2014 recebeu o montante normal 

de R$  1.023.260,49 do RGPS, e passou a receber mensalmente o valor de R$ 10.514,92, por sua 

vez o RPPS tem a obrigatoriedade de aprovar na mesma proporcionalidade os requerimentos 

solicitados pelo RGPS, o que acarretará em um montante a ser repassado.  

O não ajuste a esta proporcionalidade representa a suspensão da CRP (Certidão de 

Regularidade Previdenciária) e da CND (Certidão Negativa de Débito) junto à Receita Federal 

do Brasil, comprometendo os repasses da União para o Município.     

 

                                                                                                               Atenciosamente 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


