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LEI Nº 3.732, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS 
ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE 
FORMAVAM O PATRIMÔNIO DO EXTINTO FAPEN – 
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE TANGARÁ 
DA SERRA, INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO 
MUNICÍPIO PELA LEI Nº 1.534/99, DE 21 DE MAIO DE 
1.999, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 
A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, tendo em vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei 
Orgânica Municipal, aprovou de autoria do Executivo 
Municipal e,   
 
O Senhor Saturnino Masson, Prefeito Municipal de Tangará 
da Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos 
das contribuições previdenciárias do antigo Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS- FAPEN – Fundo de Aposentadorias e Pensões de Tangará da 
Serra, incorporadas ao patrimônio do Município através da lei n°. 1534/99 de 21 
de maio de 1999, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e 
consecutivas, mediante débito automático na conta do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM. 

 
Art. 2º Fica o SERRAPREV – Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Tangará da Serra/MT 
autorizado a receber este parcelamento nos termos aqui dispostos. 

 
Art. 3º Para apuração do montante a ser parcelado deverá 

deduzir do valor original indicado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial de 1999 
do FAPEN, cuja cópia passa a fazer parte integrante desta lei, os valores pagos 
pelo Município a título de aposentadorias e pensões sobre os benefícios 
concedidos pelo Extinto FAPEN. 

 
Art. 4º Para apuração do montante devido os valores originais 

serão atualizados da seguinte forma:  
 
I – valor patrimonial – desde a data de 31 de maio de 1999 até 

a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, de acordo com o 
Índice do IPCA /IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo mais taxa de 
juros de 6% ao ano. 
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II – Valor das aposentadorias e pensões pagas – Atualizadas 

á partir de 31 de dezembro do respectivo ano de desembolso até a data da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento pelo Índice do IPCA /IBGE – 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo mais taxa de juros de 6% ao ano. 

 
Parágrafo único. O saldo devedor compreendendo as 

parcelas vincendas e vencidas serão atualizadas pelo índice de preço ao 
consumidor amplo – IPCA acrescido de juros legais de 6 % (seis por cento) ao 
ano acumulados desde a data da assinatura do termo de acordo de 
parcelamento até o mês do efetivo pagamento. 

 
Art. 5º Quaisquer outras operações ou negociações referentes 

a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados nulos de 
pleno direito. 

 
Art. 6º O pagamento a que se refere esta lei independe do 

pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo Município ao 
SERRAPREV. 

 
Art. 7º Fica homologado o TERMO DE ACORDO DE 

PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, que faz 
parte integrante da presente Lei. 

 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato 

Grosso, aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, 
35º aniversário de Emancipação Político-Administrativa. 
 
 
 

Saturnino Masson 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Vagner Constantino Guimarães 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: 
www.tangaradaserra.mt.gov.br 
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

 
 
O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Avenida Brasil n°. 50-W, centro,  inscrito no CNPJ sob o 
nº 03.788.239/0001-66, doravante denominado DEVEDOR, representado neste 
termo pelo neste ato representado pelo Sr. SATURNINO MASSON, brasileiro, 
divorciado, portador do RG nº 0232501-2 SSP/MT, e inscrito no CPF/MF: nº 
047.986.941-34, residente e domiciliado na cidade de Tangará da Serra/MT., e 
o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
TANGARÁ DA SERRA-MT pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº 
13.694.270/0001-91, situado na Rua Antonio Hortolani, n°. 39-N, sala 01, Bairro 
Centro, Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-000, neste município, neste ato 
representado pela Sr. JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA, Diretor Executivo em 
substituição legal, portador do CPF nº 395.911.231-91 e do RG nº 503.258 
SSP/MT, órgão direto no âmbito da Administração Municipal, instituído em 
14/04/2011 pela Lei Municipal nº .153/GP/2011, publicada em 04 de maio de 
2011, doravante denominado CREDOR, com fundamento na Lei municipal nº 
3.732, de 23 de dezembro de 2011, acordam o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
DE TANGARÁ DA SERRA-MT é CREDOR junto ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ 
DA SERRA-MT da quantia de R$ 16.543.174,45 (dezesseis milhões, 
quinhentos e quarenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e 
quarenta e cinco centavos), correspondente às contribuições previdenciárias 
do antigo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS - FAPEN – Fundo de 
Aposentadorias e Pensões de Tangará da Serra, incorporadas ao patrimônio do 
Município através da lei n°. 1534/99 de 21 de maio de 1999, cuja importância 
acima declarada, discriminada na planilha em anexo, que deste instrumento faz 
parte integrante.  
 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT 
confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na 
forma aqui estabelecida. 
 
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor 
e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do 
montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do 
CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias 
devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo 
período. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO  
 
Os valores originais e atualizados da dívida, referente às contribuições 
previdenciárias do antigo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS - 
FAPEN – Fundo de Aposentadorias e Pensões de Tangará da Serra, 
incorporadas ao patrimônio do Município através da lei n°. 1534/99 de 21 de 
maio de 1999, estão discriminados conforme planilha abaixo: 
 

 
 
O montante de R$ 16.543.174,45 (dezesseis milhões, quinhentos 

e quarenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e quarenta e 
cinco centavos), corrigidos até o mês de novembro de 2011, serão pagos em 
240 duzentos e quarenta parcelas mensais e sucessivas, acrescidas dos juros 
e atualizações estabelecidos no parágrafo único da cláusula terceira, da 
seguinte forma: 

 
a) PRINCIPAL: 

Ano N° de parcelas Valor 
2012 10 parcelas de R$. 18.710,10 187.101,00 
2013 e seguintes 230 parcelas de R$. 71.113,80          16.356.073,75 
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b) JUROS: 

Os juros poderão ser pagos sobre o saldo devedor, à partir da 234ª 
parcela, com correção incidente à partir de 31 de novembro de 2011. 

 
A primeira parcela, no valor R$. 18.710,10 (dezoito mil setecentos e dez reais e 
dez centavos) vencerá em 30 (trinta) dias à partir da data de assinatura do 
presente termo e as demais parcelas, na mesma data dos meses ulteriores, 
comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas na data fixada, acrescidas 
dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira. 
 
Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, ensejará na 
atualização destas de acordo com índices de atualização dos tributos 
municipais além de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês. 
 
O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício 
financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
contribuições que vencerem após esta data. 
 
A dívida, objeto do parcelamento constante deste instrumento, é definitiva e 
irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada 
pelos citados índices até a data da inscrição em Dívida Ativa. 
 
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da 
Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de 
parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os 
Regimes Próprios de Previdência Social. 
 
A eficácia deste Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos 
Previdenciários ficará na dependência da comprovação do recolhimento regular, 
nas épocas próprias, das parcelas e das contribuições correntes, a partir da 
competência do mês em que este Termo for assinado. 
 
Fica comprometido que o Município informará o pagamento de cada prestação 
mensal deste Termo e o recolhimento de quaisquer contribuições 
previdenciárias correntes mensais, incidentes sobre a remuneração dos 
servidores efetivos, tanto a parte retida dos servidores efetivos, quanto à parte 
descontada dos segurados, em conformidade com as alíquotas previdenciárias 
apuradas pelo Cálculo Atuarial enviado ao Ministério da Previdência Social, e 
definida em Lei Municipal, através dos seguintes documentos:  
 

a) o demonstrativo previdenciário; 
b) o demonstrativo financeiro; e 
c) o comprovante de repasse. 

 
 



 

Estado de Mato Grosso 

Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br 
 

Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 6 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CORREÇÃO 
 
Os valores devidos foram atualizados da seguinte forma:  

 
I – valor patrimonial – desde a data de 31 de maio de 1999 até a 

data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, de acordo com o 
Índice do IPCA /IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo mais taxa de 
juros de 6% ao ano. 

 
II – Valor das aposentadorias e pensões pagas – Atualizadas á 

partir de 31 de dezembro do respectivo ano de desembolso até a data da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento pelo Índice do IPCA /IBGE – 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo mais taxa de juros de 6% ao ano. 

 
O saldo devedor, compreendendo as parcelas vincendas e vencidas serão 
atualizadas pelo índice de preço ao consumidor amplo – IPCA acrescido de 
juros legais de 6 % (seis por cento) ao ano acumulados desde a data da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo 
pagamento, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA RETENÇÃO  
 
O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, e o repasse ao SERRAPREV no Banco 
do Brasil, ag. 1321-8 c/c 10.007-2 do valor das parcelas estabelecidas na 
Cláusula Segunda, acrescido de (índice de atualização), na data do seu 
vencimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
 Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá 
independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial: 
 
a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento; 
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de 

recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes. 
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, 

incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos. 
 
A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas 
servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte. 
 
A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo 
devedor, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial, acrescida dos 
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juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga até 
a da inscrição da dívida, e honorários advocatícios. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DEFINITIVIDADE 
 
A assinatura do presente termo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva 
e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, 
configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos art. 348, 353 e 354, 
do Código de Processo Civil. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
 
 O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos 
previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação, que será feita por 
extrato em jornal ou fixação em mural. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da 
execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro da 
Comarca do Município de Tangará da Serra, do estado de Mato Grosso. 
 
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 
 
Tangará da Serra, 23 de dezembro de 2011. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 
SATURNINO MASSON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT - SERRAPREV 
JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA 

Diretor Executivo em substituição legal 
 

 
Testemunhas: 
 
 
Nome:  MARIA DALVA SPECIAN CHAVES      Nome: ARIELZO DA GUIA E CRUZ  
CPF:  363.514.409-63                          CPF:   206.245.811-87 
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/PARECER DO IBAM/ 

 

TANGARÁ DA SERRA – MT 

• Prefeitura Municipal 
 Reintegração do Patrimônio do anterior regime próprio de previdência 
municipal 

 

A Sra. Maria Dalva Specian Chaves, DIretora Executiva do SERRAPREV,  
informa-nos o seguinte: O MUnicípio de Tangará da Serra criou um fundo de 
previdência própria que vigorou de 1993 a 1999. Em maio de 1999, através de 
uma lei municipal, o Prefeito da época extinguiu o RPPS, e incorporou o saldo 
patrimonial  existente em dinheiro, na ordem de R$. 4.664.383,05, ao 
patrimônio do Município e o utilizou em pagamentos de aquisições de máquinas 
e veículos; despesas com educação; folhas de pagamentos  e dívidas 
assumidas com fornecedores e prestadores de serviços deste Município, tendo 
ficado a cargo do Município os benefícios concedidos durante a vigência do 
antigo fundo a título de aposentadorias e pensões, a partir daquela data (maio 
de 1999),  até o presente momento.    

 

Informa-nos ainda a consulente que, neste exercício de 2011, o Município, 
através da Lei Complementar n. 153/GP/2011, reinstituiu o regime próprio de 
previdência sob a forma de  autarquia, a qual  está buscando mecanismo de 
cobrar ou resgatar junto ao Município aquele valor que integra o patrimônio  do 
Município, descontadas as despesas com aposentadorias e pensões pagas 
durante o período em que ficou à cargo do Município até a presente data, as 
quais terão que ser corrigidas com a aplicação de índices do IPCA  mais a taxa 
de juros correspondente a 6% ªa, cujo cálculo indica a existência de um valor 
igual a R$ 15.887.543,84 como crédito desta autarquia, diante do que consulta-
nos:  

I- Os cálculos anexos estão corretos? 
II -  O índice utilizado é o índice correto para a atualização desse montante? 
III - O Instituto Previdenciário ora criado,  pode resgatar esses valores? 
 

RESPOSTA 

Questão da maior importância é a que se refere à situação patrimonial do 
Regime Próprio da Previdência mantido pelo ente federativo para os seus 
servidores, conforme mandamento constitucional, cuja gestão é feita por 
intermédio de autarquia, entidade jurídica que tem sob a sua responsabilidade a 
guarda e a custódia do patrimônio previdenciário. 

Contudo, há que se fazer uma distinção entre o patrimônio previdenciário e o 
patrimônio da entidade central, no caso do Município. Em realidade o 
patrimônio previdenciário é formado por duas fontes de recursos, conforme 
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determina a Constituição da República, quais sejam, as contribuições dos 
servidores públicos e as da própria entidade federativa, em razão do que dispõe 
a legislação aplicável à área. Esse patrimônio poderá ser completado com 
recursos oriundos da entidade central quando se apresentar deficitário. 

No caso em tela, ainda que houvesse a extinção do órgão de gestão do 
patrimônio previdenciário, o patrimônio previdenciário subsistiria e se constituiria 
em passivo da entidade central, que se destinaria obrigatoriamente ao custeio 
dos benefícios previdenciários em favor dos servidores municipais, que 
continuariam a contribuir, o mesmo acontecendo com a entidade central. 
Entretanto, de acordo com a informação da consulente, o recursos do sistema 
previdenciário foi empregado em outros objetivos, tais como pagamentos de 
aquisições de máquinas e veículos; despesas com educação; folhas de 
pagamentos  e dívidas assumidas com fornecedores e prestadores de serviços 
deste Município, tendo ficado a cargo do Município os benefícios concedidos 
durante a vigência do antigo fundo a título de aposentadorias e pensões, a 
partir daquela data (maio de 1999),  até o presente momento.   

No exercício em curso, a administração local reinstitucionalizou o regime próprio 
da previdência municipal, cuja gestão está entregue a uma autarquia municipal, 
instituída para essa função, a qual, para poder cumprir com as suas finalidades, 
está reivindicando a devolução do valor patrimonial do antigo regime extinto em 
1999 e incorporado indevidamente ao patrimônio da entidade central. 

Evidentemente, o cálculo do valor do patrimônio a ser restituído ao regime 
próprio deverá considerar alguns aspectos, dentre os quais pode-se citar:  

I. o volume de aposentadorias e pensões que antes estavam sob a 
responsabilidade do regime anterior e que passaram a ser pagos pela 
Prefeitura Municipal;  

II. atualização do valor patrimonial, da data da extinção do regime anterior à data 
da sua reinstitucionalização.  

A restituição será reconhecida como obrigação mediante Confissão de Divida, 
autorizada por lei municipal, cujo modelo encontra-se anexado à consulta, que 
determinará a inclusão das parcelas amortizáveis anualmente no orçamento 
anual do Município, classificadas na Função Encargos Gerais, no programa de 
dívida previdenciária, e dotação para Despesas de Exercícios Anteriores, 
conforme o art. 37 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, devendo, entretanto, 
ser observada a regra do art. 17 e seus par ágrafos da Lei Complementar nº 
101/2000, a LRF. 

É o parecer 

Heraldo da Costa Reis 
Coordenador do CEIF – ENSUR/IBAM 
(Finanças, Orçamento, Contabilidade) 
tangserra1_pm.doc 
04.07.2011 

 


