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AI portos acima ldentificedu nrmem o Pf'l"'nl9 Tormo do Acordo de Reporcetamen1a o Con!bslo do a.btto. P19Yldenclérlot com f\lndamenlo no lei n• 
3.702 de O 1/09/2017 e em conformldedo com ao clMulot 1 condiQÕOt eb<lixo : 

Cléuau!a P~melra • 00 OBJETO 

O !ntlltulo do Prevídenàa dOS Servidores Ptlblloot do Munlclplo de Mlguelópolls é CREDOR junto ao DEV!!:DOR Munlcfplos de Mlguelópolls da quantla 
da RS 1.191.144,32 (hum mllhllo e oento e noventa e um mi! e cento o quarenta e quatro roais e ll1nta e do4t oon1"vos), correspondentes aos valores do 
Ropercotamento TA 0201112013 devido• e nlo repouldos ao Revtme Própllo de Providtncf1 Soclol • RPPS dos servidores poíbllcos, relatlYot oo 
peliodo do 02/2009 a 12/2012, cujo detalhlmonto enCO<ltra"M no Demonstrativo Conto!ldado do Porcollmento • DCP anexo. 

Pelo prosanle instrumen10 o/a Munlc:lplos do Mlg...ic>poli. conftsN oer DEVEDOR do mon111111 citado1 oornprometo-.. a quM-lo na forma eqUI 
.... bollàdo. 

o DEVEDOR ......- exp111ssamento e quolqUor oontHtlÇao quanto ao valor e prooodtndo da dlVída • .. ...,... lnl"9flll respontablldade pelo 
~ 1J111111u1uu1e dl!lclat.so o oon,_NdO, Ac«ldo • ..,..wmo. ,..tse'vado o diroilD do e.REDOA d•...-.• qualquer titmpo, a e:dJt6nda de GlllT99 
impof'*--. e naoinclJld .. neslolnltnrnet>4o.-que rola-aomamope<lodo 

~Segunda· 00 PAGAMENTO 

O monblnlo do RS 1.191.144,32 (hum mlhlo 1 - e novanla e um mll o cenlo o qua"'nta 1 q""1r0 roolt 1trinta1 dolscen1"-~ Ht\1-emm 
(duz1nto1) patC<llas mensais o suoosslvl1 do RS e.855,72 (cinco mU e novecentos e cinquenta • cinco teeJ. e sat<onbl e dois centav<>s) atuallzadl1 de 
1cxwdo com o disposto na Cláusula T en>tlra. 

A pMmelre parcela. no valor R$ e.9!5!5,72 (cinco mil e novecentos e cinquenta e cinco reais t utente 1 dolo centavos), venoon!i em 30/10/2017 • 11 
demais paroeios na mesma data dos mHet potttrlortl, comprornetendo-se o DEVEDOR a pagar H pan>olas n11 datas ftxadu. atualizadas conformo o 
crtt6rlo determinado na Cláusula Terceira, 

O DEVEDOR se obriga, témbém, a consignar no Of'Ç&mento de cada exerclçio nneneelto, "verba• n1oe ... tlaa ao pagamento das parcelas • det 
conltlbulçõe• que vencerem apôs esta dela. 

A divido objeco do ntpan:elamonlO oon1tan1e dnll IM!tumenco 6 deronltlva e lrretrativol, au1gurondo oo CREDOR a cobrança Judicial do divido, 
atual!udl polos crilêrlos fixadoe na CláuAU!a T1n>11ro ota a data da inscriçio em DMdl Ativa. 

Ftoo - que o DEVEDOR o o CREDOR_..,_. oo Mritlário da P-Soml IOdll H lnlonMçõeo referentes ao preMnle - de 
,_..,,,.,,IO onm dos-IOI - - normas que regem os Regimn ~da P-ldl SOClol 

Cl6uoulo T-. • DAATUAUZAÇÃO DOS VAI.ORES 

A 1p<nçlo do novo saldo devedor, catc.Jlldo e parw doe valo<n atualizados da consoldaçlo do parc:elamenlO amoricf 1 das p<~s pagas dHll, 
11uall:lldos polO !PCA ecumUlado. wesdclol do Jun>o '411111 •lmPH do 0,50% ao mis (zen> virgulo cinquenta por - ao .,..), ac:urmlados, dada• 
d111 dO valor oons<>lídodo do (re)pan>tl<imenlo e prolllQÕOl pega• ant.OOr até a data de contollclaçlo ttUll. 

Partgrefo pMmo!n>. A$ paroeias vlncendas d111rmln1d11 na Cl6U$Ula Segunda serão atualizadas pelo IPCA 1"""1Ufad0 desde o mês da CO<ltolídaçlo 
doa d6bilo1 atê o mês anterior ao do vencimento da rHpeClivo parcela em que tenha sido dl1ponlblllt1do pelo órgão res por sua eP<J111çio 
aorucldo de Juros legais simples de 0,50% ao ml s (un> virgula cinquenta por oon10 ao m61), acumulado• d81dl o m da cons7dação atê o mb 
11ntork>r &O do vencimento da respectJve percele, visando manter o equillbrlo financeiro e a1uar1al. 

~ . (;. 
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Peràgrafo segundo - Em oaso de atra&O no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu venclmento, lncidlfá 
atualização pelo IPC_A acumulado desde o mês do vencimento até o mh anterior ao do pagamento da re$pectiva parcela em que tenha sido 
dlsponlblllz.ado pelo órgào responsâveJo por sua apuração e acréscimo de juros aeg-als simples de 1,00% &O mês (um por cento ao mê1), acvml.Aados 
desde o mês do vencimento até o mês anteri« ao do pagamento e multa de 2,00% {dots por cento}. 

Cléusu1a Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM 

O OEVEOOR vincula o Fundo de Participação dos Munlclpios - FPM oomo garantia de pagamento dos valores: 
a) das prestaÇlOes acotdadas neste termo de acordo de parcelame<1to e não pagas no sou vencimento. atualizadas na forma da cláusula terceira; 
b) des oontribuições preVidenc:iárias não incluídas neste termo da aco(dO da parcelamento e n.ao pagas no seu vencimento. devidamente atualizadas, na 
forma da legislação do ente. 
A vinculação seré f0fm81iz.ada IXI'" meio do fornecimento ao agente financeiro (9$ponUvel pela llbetação do FPM da •Autortzaçao para Débito na Conta 
de Repassa do Fundo de Participação dos Municipios - FPM•, conforme anexo a este termo. a deverâ permanecer em vfgot ate a quitação Integral do 
acordo de paroelamento. 

Cláusula Qulnla ·DA RESCISÃO 

Constituem motivo cara rescisão deste termo de acordo de parcelamento, lndepeOOentemente de intimação, notificação ou interpeleção judicial ou 
extrajudicial, quai$quer das seguinte$ slwaçoes: a) a Infração de qualquer das clâusuJas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restaÇões 
conse-cutivas ou ahemadas; e) a altSêncla de repass.e Integral das contrlbuiçõas devidas ao RPPS, das competências a partir de abril ôe 2017. por 3 
(três) mese.s oonsecutivos ou alternados. 

Cléusula Sexta· DA DEFINIIMDADE 

A essinewra do preS<>nle lermo de acordo pelo DEVEDOR Importa em confissão definitiva e lrrelratével do débito, sem qu& 1$$0 Implique em novaçao ou 
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos d0$ artigos 348, 353 a 354, do Código da Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contablllzado pelo ente federativo como divida fundada oom a unidade ge$tora do RPPS. 

Clâusula Sétima. DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de reparcelamento e confl$$ã0 de débitos prevkfenclârios entrará em vigor na data de sua publicação. 

Clâusula Oitava • DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgfr no decorrer da execuçao do presente termo. as partes. de comum acordo, elegem o foro 
de su.1 Comarca. 

Para fins de direito, esta Instrumento é firmado em 2 (dlUls) vias de igual leo< e forma e diante de 2(duas)18$\ernunhas. 

Mlguelópol!s • SP / 11/0912017 

. 
Helena Silva de Fml1as Gonll}o 
Supenllsor das AÇOes do lnsUIUlo 

CPF: 034.626.668-86 

RG: 11.862.721 

NaJm Miguel Neto 

Vania Lucl de Paula Fen'eira Lacerda 
Cootador 

CPF: 057.252.798·55 

RG: 13.200.527 
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DECLARACÃO 

- Mig<oel N9to. - · DECLARA 1*8 ao - llns. - o T"""" de- de R_.,.....to e COl1P 11N de~ .,,...._ias ri' 
01102!2017, ~nue. Ol'l~ e o'°""""° ae p,_.,_ - ~M ~do M"'1idpjo d• MiguelOp-""' 11/0ll/2017, foi 
public8doem 1w1r- no· 

K) mutaJ 
(}jornal----------· EOl91<>n•----~d• __J__J __ _ 
( ) Oltrlo Oficial do • EdiÇão ri' ót __J__J __ 

Po<wêllpi•-dli - ·firma a -

"9"""""'· li é" 1if' /}' • 

Nelm Miguel Noto 

Prefeito 










