
DEVEDOR 
Ente FederatlvoJUF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mall: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 
Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mall: 

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DEBITO$ PREVIDENCIÁRIOS <ACORDO CADPREV N° 01083/20131 

Cnmara Munrapal de Miguelópohs 

Praça Vovo Mariqumha nº 30 

Centro 

16-3835-1600 

camara@camarademlguefopofls.sp.gov br 

Eduardo Mendonça Marra 

219 720.988-45 

Presidente 

camara@camarademiguelopOl!s sp.gov br 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Avenida Rodolfo Jorge nº 630 

Centro 

(016) 3835-6644 

institutoprevldenaa@miguelopolis.sp.gov.br 

Aparecida Silva de Freitas AJves 

()90.884.638-08 

Presidente 

cidafreitasalves@hotmail.com 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 

64.924.79810001-40 

14.530-000 

16-3835-1600 

02/0112013 

00.082.303/0001-87 

14530-000 

(016) 383S.S055 

02/0112013 

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Pre\llclenciãnos com fundamento na lei n• 
3.336 de 24/04/2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abalXo • 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

O Instituto de PraVidêneia dos Servidores Públicos do Municiplo de Mtguelópolis é CREDOR junto ao DEVEDOR Gamara Municipal do Miguelopolls da 
quantia de RS 50.814.81 (cinquenta mil e oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), correspondente aos valores de Contribulçao Patronal 
(240 meses) devidos e não ropassados ao regime própno de providência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no 
Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. 

Polo presente instrumento o/a Camara Municipal de Mlguelópolis confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quita-lo na forma aqui 
estabelecida 

O DEVEDOR renuncia ex~ressamento a qualquer contestação quanto ao valor e procedêncta da divida e assume integral responsabilidade pela 
exatidão do montante declarado e confessado. ficando, ontre1anto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a exlstãnda de outras 
lmportancias devidas e não lncluldas neste Instrumento, ainda que relaUvas ao mesmo período. 

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO 

O montante de RS 50 814,81 (cinquenta mil e 01:ocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), será pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 
sucessivas de RS 1.4~1 ,52 (hum mil e quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) atuallz.adas de acordo com o disposto na Clausula 
Terceira. 

A pnmelra parcela, no valor RS 1.411 ,52 (hum míl e quatrocentos e onz.e reais e cinquenta e dois centavos), vencerá em 25/05/2013 e as demais 
parcelas na mesma dala dos meses posteriores comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas atualizadas conforme o cnténo 
determinado na Cláusula Terceira. 

O DEVEDOR se obriga também, a consignar no orçamento de cada exercicio financeiro. as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
contribuições que vencerem após osta data 

A divida objeto do parcelamento constante deste Instrumento é definitiva e lrrelralâvel. assegurando ao CREDOR a cobrança judieial da divida, 
atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da Inscrição em Olvida Ativa 

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministélio 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 

Clâusula T eTCeJra • DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devidos foram atualiiacfos pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês antenor ao de sua consolidação em que 
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsavel por sua apuração e attescidos de juros legais simples do 0.50% ao mês (zero vírgula cinquenta por 
cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n• 3.336 de 24/04/2013. 

Parágrafo primeiro-As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão aluallz.adas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolídaçao 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parecia om que tenha sido di10poníbllizado pelo õrgão responsável por sua apuração 
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao m-ês). acumulados desde o mês da consolidação até o mês 
anterior ao do vencimento da respectiva parcela. visando manter o equillbrio financeiro e atuarial 
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Parágrafo segundo - Em easo de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas. sobre o valor awalizado até a data de seu vencimento, inciólrà 
atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da resp.ectlva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados 
desde o mês do vencimento até o més anterior ao do pagamento e multa de 2.00% (dois por cento). 

Cláusula OtJarta - DA RESCISÃO 

ConsUtui-se em motivos para rescisão desUI acordo, que ocorrerá Independentemente de qualquer fnlimação, notificação ou interpelação judicial ou 
ex1tajudiclal: 

a) a infração de qualquer das clausulas deste lns1rumen10; 
b) a falta de pagamento de duas parcelas conseartivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes; 
c) a falta de racolhimento d~ quaisquer conbibwçóes 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 OMda Ativa, no todo ou em parte 

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição 
da divida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocalicJos. 

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente lermo de acordo pelo DEVEDOR Importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que Isso Implique em novação ou 
transação, configurando ainda, confissão extrajudlcial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil , devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo enle federa1ivo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE 

O presente lermo de acordo de parcelamento e conftSsão de débitos previdenciários entrará em vfgor na data de sua publlcação, 

Cláusula Sétima - 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 
de sua Comarca. 

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de Igual leor e forma e õrante de 2 (duas) testemunhas. 

Assinam este termo na condição de lnterven~nte-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao llnal 
qualificado. 

Miguelópolls - SP / 14/05/2013 

INTERVENIENTE-GARANTE: 

Testemunhas: 

Helena sllva de Freitas Gontijo 

Supervisor de Ações do lnstJluto 

CPF: 034.626.66&-86 

RG: 11 .862.721 

lis - 45.353.307/0001-04 

Vania lucl de Paula Ferreira Lacerda 

Operador da Folha de Pagamento 

CPF: 057.252798-55 
RG: 13.200.527 
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO OE Q!::B!TOS PREYIQENCIÁRIOS (ACORDO CAQPREV Nº 0108312013) 

DECLABAÇÃO 

Juliano Mendonça Jorge, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confi!õSÕtlS de Débitos Pnrvldenciànos 
nº 0108312013, firmado entre ola Camara Mun~al de Mig~lópohs e o Instituto de Previdênaa Dos Servidores Públicos do Mun1e1p10 de Mtguelópolis 
em 1410512013, foi pubhcadoem_ta/_$_1 ..2.J! ~ no 10..o<:- ~" v--"' 

( 

\;)mural 
0 jornal----------- - · Edição nº de I I 
( ) Diário Oficial do • Edição nº , de / / 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

Miguel6pohs, _2..J o> J ~ r? 
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO 

CNPJ: 45.353.307/0001-04 Número do acordo: 0108312013 Data de consolldação do Termo: 13/0512013 

Ente: Profeilura Munlolpal de Mlguelõpolls I SP Data do assinatura do Termo: 14105/2013 

Titulo: Parcelameto Patronal 01/2011 a 0612011 Data de vencimento da 1• 2510512013 

Lei autorlntlva do parcelamento: 3.336 de 2410412013 

2. RESULTADO DA RUBRICA 

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses) 

Competência: Inicial: 0112011 Final: 06/2011 Quantldade do Parcelas: 36 

Diferença apurada: 40.226,04 Diferença apurada atualizada: 50.814.81 

Valor da parcela na data do consolldação: 1.411,52 

írCrltôrlos de otuallZ:Jçllo para consolldaçllo do dôblto: 

ndlco: IPCA Tau de juros: 0,50 em Tipo do Juros: Simples Multa: 1 

~'rltôrlos do atua.llzação das parcelas vlncendas: 

dice: IPCA Taxa de juros: o.soam Tipo de juros: Simples 1 

ír~rltórlos de atualb:açllo das parcelas vencidas: 

ndlce: IPCA Taxa do juros: 1,00 am Tipo de Juros: Sim pies Multa: 2,00% 1 

~ 
<. 13/05/13 13:34 v10 

~ 
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP 

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA 

COMPETENCIA DIEERENCA APURAQA INDICE(%) VARIAÇÂO('t.) AIUALIZAÇÃQ JUROS PERC.(%) J.UBQ.S. .M.W.IA 
D!EERENCA 

AJUALIZAQA 

01/2011 6.664,19 0,83 14,59 972,31 13,50 1030,93 8.667,43 

0212011 6.419,26 0,80 13,68 878,15 13,00 948,66 8.246,07 

03/2011 6.032,87 0,79 12,79 771,60 12,50 850,56 7.655,03 

04/2011 6.728,66 0,77 11,93 802,73 12.00 903,77 8.435,16 

0512011 7.228,11 0,47 11,41 824,73 11,50 926,08 8.978,92 

061201 1 7.152,95 0,15 11,24 803,99 11,00 876,26 8 .832,20 

TOTAL: 40 226,04 5.053,51 5.535,26 50.814,81 

13/05/13 13:34 v1 .0 

~ 
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4. ASSINATURAS 

ENTE: 

l'llWVID.NCIA SOCIAi. --·--· -..........-' 
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP 

Prefellum Munlolpal de Mlguelôpolis I SP - 45.353.307/0001-04 

Representante Legal: 195.076.168-10 - Juliano Mendonça Jorge Data: ' .. ~/.LI .... ~ 1-j Assinatura: / ' ""=?""=" 1 _ - ,t \ 

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munlclplo de Mlguelôpolls - 06.082.303/0001-87 

Representante Legal: 090 884.638--08 - Aparecida Siiva de Freitas Alvas 

TESTEMUNHAS: 

-~ ..... - ~. 
Nome: Helena sll\18 do Freitas GonUjo 

Corgo: Supervisor de Ações do Instituto 

CPF: 034.626.66886 

13/05/13 13:34 111.0 

Data:~ .",i4 I~ --

.....fJ»,--
Nome: Vania Lucl de Paula Ferreira Lacerda 

Cargo: Operador d3 Folha de Pagamento 

CPF: 057.252.798-55 
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