
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÊBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CAQPREV Nº 0110112017) 

DEVEDOR 
En .. F~eradvolUF: 

Ende,.ço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-rna11: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Balm>: 
Teltfone: 
E-rnall; 

Reprepntante legal: 
CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

Mlg"8l6polls/SP 
Praça Vovo Marlqulnha nº 100 

Centro 

(016) 3835-6600 

gabinete@mlguelopolis.gp.gov .br 

Naim Miguel Neto 

057 .252.848-59 
Prefello 

prefolto@mlguelopolls.sp.gov.br 

Instituto de Prevtdencla dos Servidores Póbtlcos do Municlplo de 

Avenida RodOlfo Jotge nº 630 

Centro 

(016) 3835·5055 
lnstltuk>prevldenàa@mlguelopolls.sp.gov.bf 

Cleld!nel da Silva Brlto 

131.174.31&-96 

Presidente 

clelde@lprevmlguelopollup.gov.bf 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

45.353.307/0001.()4 

14530.000 

(016) 3835-6600 

Data Inicio da ge11Jo: 01/01/2017 

CNPJ: 06.082.303/000Hl7 

CEP: 1453().00() 

Fax: (016) 3835·5055 

Complemento: Diretora-Presidente 

Data Inicio da gHtlo: 02/0112017 

As partes acima ktentificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Connuão de Oébito5 Prevklenciâtlos com fundamento na Lei n• 
3. 702 de 01/0912017 e em confom>idade com as cléusulas e condlÇOes abaixo : 

Clàusula Primeira · DO OBJETO 

O Instituto de Previdencla dos Servidores Püblicos do Municklk> de MigueJ6pofls é CREDOR junto ao DEVEDOR Munlclpios de Miguelópolis da quantia 
de RS 1.226.679,82 (hum milhão e duzentos e \finte e seis mll e seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), correspondentes aos 
vak>res de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repa,ssados ao Reglme Próprio de Previdência Social - RPPS dos seMdores p(lblicos, 
relativos ao perlodo de 01/2016 a 1212016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Pa~amento- OCP anexo. 

Pelo presente Instrumento ola Municlpio.s de Miguel6Polis confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quité:-lo na forma aqui 
&&Ulbêleclda. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a quatquer co-ntestaçao quanto ao valor e procedência da divkfa e assume rntegral NJsp0nsabllidade pela 
ex.aUd&o do montan1e declarado e coofeNEtdo, íll';ilndo, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de ap4.1rer, a qualquer tempo, a exl$t6ncfa de outras 
importênclas devidas e não lncluldas neste Instrumento, ainda que relativas ao mesmo petiodo. 

Clàusula Segunde - DO PAGAMENTO 

O montante de R$ 1.226.679,82 (hum milh.ãoe dw:antos e vinte e seis mH e sefsoantos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), serâ pago em 
200 {duzentos) parcelas mensels e suces1lvas de R$ 6.1 33,40 {seis mM e cento e trinta e três reais e quarente eentaVO$) atuanz.adas de acordo com o 
disposto na Cláusula T ercelra. 

A primeira parceJa, no valot R$ 6.133,40 (seis mil e cento e trinta e três reais e quarenta centavos). vencerá em 30/10/2017 e as dema_is parcela& na 
mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério 
determinado na Cláusula Terceira. 

O OEVEOOR Sé obriga, também, a consignar no orçamento de cada exerclçio financeiro. as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e da$ 
contribuições que vencerem após esta data. 

A divida objeto do parcelamenlo constante deste instrumento é definitiva e irretratàvel. assegurando ao CREDOR a cobrança Judicial da divida, 
atuafizada pelos critérios fixados na Cltiusula Terceira até a data da Inscrição em OMda Ativa. 

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR pres-t.arão ao Ministério da Previdência Social todas as Informações referentes ao presente acordo de 
parcelamento atravé-s dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social. 

C!áuwla Terceira· DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado do.sde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua oon.solidação em que 
tenha sido d!sponil>illzado pelo órgão responsével por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por 
cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito slé o mês anterior ao da consolidação, cooforme Lei n• 3.702 de 01109/2017. 

Parâgrafo primeiro .. As parcelas vinoendas determinadas na Clausula Segunda serao atuallZedas pek> IPCA aaJmulado desde o mês da consolidaç4o 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado peJo órgaio res?Jonsáv r sua apuração 
acrescido de juros legais simples de 0.50% (ta mês {zero vfrgula cinquenta por cento ao mês). aetJmulados 
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desde o mês da oonsolidação até o mês aoterior ao do vencimento da respectiva paroe~a. visando manter o equillbrfo financeiro e atuarial. 

Paràgrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualiz.ado até a data de seu vencimento. Incidirá 
atualiz.açlo pelo IPCA aeumuJado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respective parcela em que lenha sido 
dispollibi1iz.edo pek> órgão res.ponséveto por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês {um por cento ao mê$), acumulados 
desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e muna de 2,00% (dois por cento). 

Cléusu!a Quana: DA VINCULAÇÃO DO FPM 

O DEVEDOR Yina1la o Fundo óe Partlolpaçêo dos Mun!ç!plos - EPM oomo garantia de pagamento dos valores: 
a) das prestaç&s acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagetS no seu vencimento, atuallzadas na forma da cláusula terceira; 
b} das oontribuições preWSenclárias não lncluldas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no wu vencimento, ctevldamente atualizadas, na 
fonna da legislação do ente. 
A vinculaÇão &eté tórmallzada pot melo do fornecimento ao agente finanoeiro responsâvel pela liberação do FPM da •Autorização para Débito na Conta 
de Repass.e do Fundo de Particlpaçao dos Munlclplos .. FPM". conforme anexo a este termo, e deverê permanecer em vigor até a quJtação integral do 
acordo de parce1amento. 

Cláusula Quinta. DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, Independentemente de intimação. notificação ou interpelação ludicla.I ou 
extrajudicial, quaisquer das segulntas situações: a) a infração de qualquer das olãusul&s do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restações 
consewtivasou alternadas; e) a ausência de repasse Integral das oontribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 
(três) meses consecutivos ou attemados. 

Clausula Sexta· DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em eonfissao deflnlttva e lrretratâvel do débito. sem que 1$$0 lmpllque em novação ou 
tra.nsação. configurando ainda, confissão extraJudlclal, nos ternos dos artigos 348, 3$3 e 354. do Código de Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e oontabilizedo pelo ente federatfvo como divida fundada com a unida.de gestora do RPPS. 

Clao$ula SéUma • OA PUBLIC!OAOE 

O presente termo da aootdo de parcelamento e oonfissão de débitos pfevidenciértos entrará em vigor na data de sua publicação. 

Cláusula Oitava - DO FORO 

Para dirimir quafsquer dUvidas que porvent\lta venham surgi' no decorrer da execução do presente termo, as partes. de comum acordo, elegem o foro 
de sua Comarca. 

Para nns da dini!to, este Instrumento é füm;ido em 2 (duas) vias de Igual teor e fonna e dlan1o de 2 (duas) 1es1emunhas. 

Mlguelópolls. SP 111/09/2017 

Testemunhas: 

~,-~ ... 
Hetona SDva de Freitas Gontijo 
Supervisor das Ações do lnstttu1o 

CPF: 034.626.668-&l 
RG: 11.882.721 

e~ 
Ptêfêltllll'llt Mt1nlcl~I da Miguel6po&is 

Naim Miguel Neto 

lnsUMo de Prev!danc:la dos S o.do Munlclpio de Mlguel6polls 

eidlnei da Siiva Bri1o 

Venia Luci de Paula Ferreira Lacerda 

Contador 
CPE: 057 252.798·55 
RG: 13.200.527 



TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PRE\llPENC!ÀB!OS (ACORDO CADPREY Nº 01101120171 

DECLARAÇÃO 

Natm Mlguéf Neto. Prefeito. DECLARA para os devidos fins, que o Termo ele Aoordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 
0110112017, flnnado ~tre ola Mlivelôpolis e o Instituto de Pfevidencia dos Servidores Públicos do MunJclplo de Mlguetópolls em 11/0912017, foi 
publicado em J.í..Jí2:!.J. .,1.() f '!"" no 

trmurat 
()jomal __________ -Edição n•----~de __ / __ / _ _ _ 
() Dlérto Oficial do - Edlçêo n• de __ / __ / __ _ 

Por ser expressáo da verdade, ftrma a ptesente. 

Miguelópol!s, ~I I rft1 ),()/}-" (----:h-
Naim Miguef Neto 

Prefeito 










