
DEVEDOR 

Ent1 Flderatlvol\JF: 

EnlMroço: 

Bairro: 
Talafone: 

E~mall: 

Representante legal! 

CPF: 

Cargo: 

TERMO DE ACORQO QE PARCELAMENTO E 
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Mlguel6po!l$/SP 

Praça Vovo Marlqulnha n-o 100 

Centro 

(016) 3835-6600 

gabinete@mlguelopolis.sp.gov.br 

Nalm ~iiguel Neto 

057.252.848-59 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

45.353.307/0001-04 

14530-000 

(016) 3635-6600 

E~nH1ll; 

Prefeito 

prefeoto@miguelopolls.sp.gov,br Data Inicio da gestão: 01/01/2017 

CREDOR 

Unidade G1stora: 
Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E~1il; 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

Instituto de Prevldencla dos Se:rv\dores PUblloos do Municipio de 
Avenida Rodolfo Jotge n• 630 

CenltO 

(016) 3635-5055 

lnstilu1oprev!denáa@mlguelopolis.sp.gov.br 

C!eldlnel da Silva Brito 

131.174.318-96 

Presidente 

clelde@lprevmlguelopolls.sp.gov.br 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data lnfçlo da gatlo: 

06.082.303/0001-37 

14530-000 

(016) 3635-5055 

Olrato..a-Presldente 

02/0112017 

As partes acima Identificadas firmam o presente Tetmo de Acordo de Parcelamento e Confls.são de Débitos Prevklem;itlrios com fundamento na lei n• 
3.702 de 01109/2017 e em eonrorrnldade oom as clausulas e condições abaixo: 

C!ãusula Primeira - DO OBJETO 

O lnotilúlo de Providencia dos Servidores Pliblicos do Muniápio de M!guelópo!is é CREDOR j\Jnto ao DEVEDOR Munláplos de Mlgue!ópol!s da quantia 
de RS 210.261,64 (duzentos e dez m~ e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes aos valores da Contribuição 
dos Segurados (200 meses) devidos e não repassados ao Regime P!Oprio de Previdência Soáa! - RPPS dos servidores públicos, relativos ao periodo de 
02/2016 a 02/'2016. cujo detalhamento enoontra·se no OemonstraUvo Consolidado do Parcelamento. OCP anexo. 

Pelo presente instrumento ola Municlplos de Miguel6poBs oonfessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete·$8 a qulté·lo na torma aqui 
estabeleelda. 

O DEVEDOR renunc.la expressamente a qualquer contestaçao quanto ao vaSOr e procedência da divida e assume integral respons.abllldad& pela 
exatidão do montante declarado e confessado. ficando, entretanto. ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquet tempo, a existência de outras 
importências devidas e não lnclufdas neste instrumento. ainda que relatlvas ao mesmo perlodo. 

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO 

O montante de RS 210,261,64 (duzentos o dez mU e duzentos e sessenta e um reais e sassenta e quatro centavos), serJi pago em 200 (duzentos) 
parcelas mensais e sucessivas de Fl:S 1.051,31 (hum mil e cinquents e um reais e trinta e um centavos} atualizadas de acordo com o disposto na 
Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, no valor RS 1.051,31 (hum mil e cinquenta e um reafs e trinta e um centavos). vencerá em 3.Q/1012017 e as demais parcelas na 
mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério 
determinado na Cláusuta Terceira. 

O DEVEDOR se obriga, também, a eon.sSgnar no orçamento de ç&da exercfcio financeiro, as vertas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
oontribuiQOes que vencerem após esta data. 

A divida objeto do parcelamento constante deste Instrumento é dennlliva e irretratéve!, assegurendo eo CREDOR a cobrança judicial da divida, 
atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da Inscrição em Divida Ativa. 

Fica acordado que o OEVEOOR e o CREOOR prestarão ao Minls1ério da Previdência Soeial todas as informações referentes ao presente acordo de 
parcelamento através dos docuroentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social. 

Cláusula Teroeire - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devtdos foram atuatlzados pelo IPCA aeumulack> desde o mês do venQmento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que 
tenha sido d!sponíbií1Zado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de j\Jros legais s!mples da 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta po< 
cento ao mês). aaJmulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, C011forme lei n• 3.702 de 01/0912017. 

Parágrafo primeiro· As parcelas vlnoonda$ determinadas na Clêusula Segunda serão atualizadas pek> IPCA acumulado desde o mês da consolidação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respeetfva parcela em que tenha sido disponlblll:edo pelo órgão respons.ével por sua apuraçio 
acrescido de Juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenl<l por cento ao mês), acumulados N 
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dtlOt o me. do coll50iidaç:llo oté o mês an- oo do "*1Clmonto da respeçtiva paroela, Yisando montor o oquU!brto ftnanceiro e 8luarial. 

Ptrjgrafo segundo - Em caso de atraso no pogemtnto de qU9Õoque< das pan:etas, -re o vslof .... ~ •lt • dala de seu ""nclmento, lnckll<t 
•tv•lluçlo pelo IPCA actJmulado dtSdt o ,,,.. do -.m:lmanto 8'ê o mê$ antario< to do pagt,,,.nto do respectiva pen:ei. em que i.i>ha sido 
d--pelo~ respoc1sa- por aua op<nç1o •-dejun>s legais slmplos dt 1.110" oo mh (um por- to mês), --
- O mh do ... _., ali O mh - 10 do-""' a nUla do 2.~ (doos por-*>) 

~ Oueo1a: DA VINCULAÇÃO 00 FPM 

O OEVEOOB WlaJla o FU'ldo de p.....,~ doe MUlllCJt>iOO • FPM como garantia de----
t ) da pnotaçOes -adas 11891• t"""" do llOõl<IO dt ptl'Otlamo<1to e --no MU-to, - .. na fonnt da cléusula ""1:eira; 
b) das comibliçõts pre"1denoiánal nlo lndu- _,...,...,de aco<W de pon;elatnento • nlO IJellff no-vendm<imo. deYidamente .. -... na 
formo do leglslaçto do ente. 
A Ylnculoç:llo .. ,.. fo<mallzada por mtlo do'°''*""""'° oo ogenta nnancelro responsavol peta llbtroçto do FPM de "Autorizaç:llo para Oébito na Conta 
dt RtPO,.• do Fundo da Pattk:lpaçlo do• Munlclplol - FPM", conlorm<> anexo a este termo, o dev.li permeneoar em vlgot até a quitaçlo Integro! do 
1cordo de paroe'8mento. 

Cltuoula Qulnla - OA RESCISÃO 

Contbtuem motfvo para rescisão des1e termo de acordo de parcelamento, Independentemente dt lntlmaçlo. noliflcaçlo ou inlerpelaylo judicial ou 
exhjudlolal, queloquer das segulntH 1l1uaç0ta· e) 1 lnfreçlo de qualquer das d•usules do termo: b) •falta de pagamento de 3 (três) rosta\)Õtt 
OO<IMCUbVSI ou ahamadu; o) a aut6nola de reposff intogrol dos contribuições devl<las oo RPP$, dH OOfYlj)lltnc:ios a partir de abril de 2017, IJOf 3 
(trh) ,,,.... oonseculM>s ou alternados 

CIM.a Soxlo • OA OEANmVIDAOE 

A •-do prn«ll8 lemlo de-s-io OEVElXlf\ !mpona em ooo fi15io detnliva o-do-. Mm que ioao ~ om mvaçlo OU 
~. oonfigtnndo ainda, conllsdo txtrolutllcltl, - temos dos artigos 348, 353 • 354, do Có<llUO d• Procasso Civil. devendo o montante 
pt<Celedo M< dtlridamant• --• contablllZlldo pelo ente led91lldw como dl- fundad• com o unldtdo gestora do RPPS. 

Cllluo\la SHme - OA PUBLICIDADE 

O pra11nte lam1o de llOOl'do de pa1telamanto o conflosao de débitos pra,.;denciàrios entranl em vigor nt date de IUI pubkaç:llo. 

ci.uoula Ott.Y11 - 00 FORO 

Pera dirimir quaisquer dOvldas que porventura venham 11.1rglr no decorrer da execuç&o do presente lermo, •• 911111, de comum acordo, elegem o foro 
de 1u1 Comarca~ 

Poro fine de direito, este lnswmento ó nrmado •m 2 (du11) via• de Igual ttOf e forma e dlanta de 2 (dun) leotomunhet. 

Mlgut!Opollt - SP 1 11'1l9/2017 

Tttt.munhu: 

~-< ~ •• 

Holtne Silva de Freitas Gontijo 
Supet\'flcr de "'90eS do lnstihJIO 

CPF 034 626.668.a& 
RO' IU62.n1 

e -, 

Vania Wd de P8'11e Forrtiro Laotrd• 
Contador 
CPF: 057.252.798<55 

BG: 13.200.527 
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QECLABACÃO 

Na!m Miguel Neto, Prefeito. DECLARA para os devidos fins. que o Termo de Acordo de PeroeJamento e Coofissões de Débitos Previdenc:iilrios n11 

00666/2017, firm&do entre ola MigueJópolis e o Instituto de Previdencia dos Servidores Püblioos do Munlcipio de Mfguelópolis em 11/09/2017. foi 
publicado em ~.l_t...a!!J :&oi+- no 

íl mural 
jomal ~----------· Ediçãon9 

_____ , de~_/, __ _ 
Diário OílClal do - Edição nº , de---'--'---

Por ser êl(ptéS'ão da verdade, fltma a ptesente. 

Mlguell>polls, lL.J O'l t JZO/:;,. 

Naim Miguel Neto 

Prefeito 








