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Lei nº 1534 – de 29 de julho de 2020 

 

 

AUTORIZA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CRISTAL 

A CONCILIAR OU A TRANSIGIR EM PROCESSOS JUDICIAIS 

QUE DISCUTEM A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

– RPPS, E DISPÕE SOBRE A RESTITUIÇÃO 

ADMINISTRATIVA DAS MESMAS PARCELAS. 

 

 

Enfª. Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do município de Cristal, 

faz saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte Lei, 

 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a conciliação ou a transação em processos judiciais em que é parte 

o Município de Cristal e nos quais há discussão acerca da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência – RPPS, bem como acerca da composição 

administrativa de pleitos que envolvam a mesma matéria. 

 

Art. 2º Fica autorizada a Procuradoria do Município, nos processos em que há discussão acerca 

da base de cálculo de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS, a 

conciliar ou a transigir com o intuito de resolução do mérito discutido nas ações. 

 

§1º Cabe ao Município, obedecidas às formalidades e regras a que está sujeito e consideradas as 

peculiaridades de cada caso, dando conhecimento prévio à Procuradoria, estabelecer os limites a 

serem seguidos para a conciliação ou a transação, observados, no mínimo, os seguintes: 

 

I – Não poderão ser considerados períodos prescritos; 

II – Os valores serão atualizados pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) mais juros 

simples de 6% ao ano a contar de 31 de dezembro de cada ano; 

III – As custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do seu patrono serão 

suportados exclusiva e diretamente pela parte autora.  

 

§ 2º A conciliação ou a transação, celebradas na forma desta Lei, seja em audiência ou perante 

acordo com a parte ou seu procurador, deverão ser sempre homologadas judicialmente e transitar 

em julgado para que produzam seus efeitos. 

 

Art. 3º Fica autorizado o Município, nos casos em que há requerimentos administrativos 

discutindo a base de cálculo da contribuição previdenciária ao Regime Próprio de Previdência – 

RPPS, a restituir administrativamente aos segurados as parcelas incontroversas, calculadas sobre 

bases consideradas indevidas, desde que observados os limites mínimos estabelecidos nos 

incisos do art. 2º, §1º, desta Lei. 

 

Parágrafo único. O Município, observadas suas instâncias de decisão e os limites mínimos 

referidos no caput, publicará, se for necessário, regulamento contendo regras complementares, 

inclusive operacionais, para efetivação da restituição aos segurados. 
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Art. 4º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se indevida a inclusão, na base de cálculo das 

contribuições ao Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS, das seguintes parcelas: 

  

 - Adicional de Insalubridade 

 - Adicional Noturno 

 - Quebra de Caixa 

 - Horas Extras 

 - Gratificações 

 

Art. 5º A restituição de que trata esta Lei será feita com recursos do Regime Próprio de 

Previdência – RPPS na seguinte dotação orçamentária: 

 

03 – SMARH 

03.02. FAPS 

28.846.0000.0.019 Restituição de valores retidos indevidamente ao RPPS  

339093 – Indenizações e Restituições    

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 

29 de julho de 2020. 

 

 

Enfª Fábia Richter 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

SILVANA CARVALHO MOREIRA 

Secretária Municipal – SMARH   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


