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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INFORMAçAO PREVIA No 21/97

Projeto de Lei n° 1.120197, de autona do Deputado Gilmar Machado.

Projeto de Lei n° 1.171/97, de autoria dos Deputados Anderson Adauto,

Antonio Andrade, Geraldo da Costa Pereira, Antonio JUlio, Geraldo I

Rezende, Antonio Roberto e Jorge Eduardo de Oliveira.

Projeto de Lei n° 1.175/97, de autona do Deputado Dimas Rodrigues,

anexados ao Projeto de Lei n° 1 .120/97, por guardarem semelhanca.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESCOLA DO LEGISLATIVO
GERENCIA-GERAL DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAçAO PR1VIA N O 21/97

1 - OBJETO: Projeto de Lei n o 1.120/97, de autona do
Deputado Gilmar Machado, publicado no "Minas Gerais" em 20/3/97, e Projetos
de Lei n°s 1.171/97, de autoria dos Deputados Anderson Adauto, Antonio
Andrade, Geraldo da Costa Pereira, Antômo Julio, Geraldo Rezende, AntOnio
Roberto e Jorge Eduardo de Oliveira, publicado em 30/04/97 e 1.175/97, de
autoria do Deputado Dimas Rodrigues, publicado em 03/05/97, anexados ao
Projeto de Lei n o 1.120/97, por guardarem semethança.

2 - Projeto de Lei n° 1. 120/97
2.1 - ASSUNTO: 0 projeto autoriza o Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a renegociar as dIvidas
das prefeituras decorrentes de atraso no recothimento das contribuicOes
previdencifrias.

2.2 - PONTOS DE ATENçA0
* Chamamos a atenção para a Lei n o 9.380, de 12/12/86, que

dispoe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
- IPSEMG. Esta lei disciplina o tratamento a ser dado aos mumcfpios
inadimplentes, estabelecendo as consequências do inadimplemento, bern como a
forma de cumprir aquelas obrigacOes posteriormente.

Nesse sentido, devemos observar inicialmente o art. 15 da
mencionada lei. Estabelece ele a caducidade de convênio assinado entre o
IPSEMG e os municfpios quando estes deixarem de recoiher por 12 meses,
consecutivos ou não, contribuicOes e quantias devidas. Adicionalmente, o
parágrafo tinico do mesmo dispositivo condiciona a revalidação do convênio ao
pagamento integral do débito, acrescido de juros moratOrios e multa de 20% sobre
o valor apurado.

- A proposicao näo determina limite de vigência da lei, deixando
subentendido que todas as dIvidas de municIpios corn o IPSEMG, sejam atuais ou
aquelas que no futuro venham a ser contraldas, poderAo ser objeto de
parcelamento.

- 0 projeto determina que as parcelas objeto da renegociacao das
dfvidas municipais corn o IPSEMG corresponderao a, no máximo, 10% (dez por
cento) do total das receitas orcamentárias realizadas pelo municIpio, para aqueles
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cuja cota de participacao no Fundo de Participacão dos Municfpios - FPM - for
inferior a sua arrecadacao do ICMS. Jd para os municIpios cuja quota no FPM for
superior a arrecadacao do ICMS, as parcelas renegociadas corresponderão a, no
rnäxirno, 5% (cinco por cento) do total das receitas orçamentárias realizadas.

3 - Projeto de Lei n° 1.171197
3.1 - ASSUNTO: autoriza o IPSEMG a parcelar, em 100 (cern)

parcelas, o recoihimento de contribuicOes previdencithias devidas pelas prefeituras
municipais do Estado de Minas Gerais.

3.2 - PONTOS DE ATENçAO
- Nos moldes do Projeto de Lei n o 1. 120/97,  propOe a

renegociacão das dIvidas municipais corn o IPSEMG. Autoriza essa entidade a
repartir, em 100 (cern) parcelas iguais e consecutivas, a divida decorrente do nAo
reco!hirnento de contribuicUes previdenciárias pelas prefeituras municipais,
isentando as importâncias devidas a tItulo de multa.

- 0 proj eto determina que, para a apuraçAo do débito, no ato do
parcelamento, será considerado o valor original, atualizado pelos Indices previstos
no art. 192, § 3 1 , da Constituicao Federal. Tal dispositivo constitucional
estabelece que as taxas de juros reais, nelas incluIdas quaisquer outras
remuneracöes direta ou indiretamente relacionadas a concessão de crédito, não
poderAo ser superiores a doze por cento ao ano.

4- Projeto de Lei n o 1175I97
4.1 - ASSUNTO: autoriza o parcelamento de débitos dos

rnumcIpios mineiros e dá outras providências.
- PONTOS DE ATENçAO

- Mais amplo, o projeto autoriza o parcelarnento, ern ate 120
meses, de debitos dos murncfpios mineiros corn o IPSEMG, a COPASA, a
CEMIG e o Sistema Financeiro Estadual.

- 0 proj eto delirnita a incidência do parcelamento aos débitos dos
mumcIpios ocorridos ate 31 de dezernbro de 1996.

5 - TRAMITAçAO: 0 projeto de lei n o i.120/97 foi
distribuldo as CornissOes de Constituicão e Justica, de Satide e Acäo Social e de
Fiscalizacäo Financeira e Orcamentária. Os projetos de Lei n°s 1.171/97 e
1.175/97 foram distribuldos as comissOes de ConstituicAo e Justica e de
Fiscalizaçäo Financeira e Orçarnentária.

Data da elaboraçao: 12/08/97
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