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NOTA TÉCNICA Nº 009/2009

Brasília, 6 de maio de 2009.

ÁREA: Previdência
TÍTULO: Aprovação do Projeto de Lei  de Conversão (PLV) da Medida Provisória  (MP) 

457/2009.
REFERÊNCIA(S): PLV e MP 457/2009

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) da MP 457∕2009, que trata do parcelamento de 
débitos previdenciários dos municípios junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados na madrugada do dia 30 de abril de 
2009.

O texto do PLV contempla alguns dos itens pleiteados pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), entretanto, apesar de o encontro de contas – principal reivindicação da 
CNM – estar incluído no PLV, a criação do Comitê Gestor de Revisão da Dívida Previdenciária 
com a garantia de participação da CNM não foi contemplada.

Na forma como o encontro de contas ficou previsto no Projeto, não há garantia de que 
ele venha a ser, realmente, efetivado.

Além disso, permaneceram dispositivos desfavoráveis aos interesses dos Municípios, 
abaixo destacados:

a) a manutenção de parcela mínima mensal de 1,5% da RCL – o que não garante 
o prazo de parcelamento de 240 meses;

b) para a realização do encontro de contas, o ônus da prova é do Município e o 
prazo é extremamente exíguo (90 dias);

c) haverá retenção do FPM em caso de atraso no pagamento das parcelas;
d) as regras não são claras para a realização do encontro de contas;
e) não está prevista a suspensão do pagamento até que ocorra o encontro de 

contas;
f) o prazo para a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) não ficou bem 

definido.

Uma vez encerrada a votação na Câmara, o PLV segue para o Senado Federal, onde 
ainda poderá ser emendado pelo relator-revisor.



Estão na pauta de hoje, 06∕05∕2009, dois destaques para serem votados, os quais, se 
aprovados, alteram a forma de composição da parcela mínima e, principalmente, retira do 
Projeto o Art. 103-A que define o encontro de contas entre os Municípios e o RGPS. 

Por fim, a CNM destaca que há a necessidade de uma intensa mobilização e influência 
política dos Prefeitos junto ao Congresso Nacional, para que, em relação aos destaques a 
serem votados, seja:

1) excluída a expressão “no mínimo” do inciso I, do art. 98;

 

2)  mantido  o  texto  da  Relatora  com a  Complementação  de  Voto  na  íntegra  em que  foi 
apresentado, ponto principal para que o encontro de contas seja garantido.


