
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENIO E 
CONFISSÃO DE DêBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPBEY N" 011 Q4/201Zl 

DEVEDOR 

Ente F-.atlvolUF: 
Endereço. 

Balm>: 

Telefone:: 

E.rnall! 

Representante legal: 

CPF: 
Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Un-Geslonl: 

En<Mnço: 

Bairro: 
Te'9fone: 

E-mail: 

Rapresentant. lag1I: 

CPF: 
Cargo: 

E-mail: 

t.l'IJOIOIO!>olislSP 
Pr1IÇa Vfl'#O MariqLlnha rf' 100 

Cenl1o 
(018)~ 

ga0ltl81a@rriguelopoliup.gov br 
Nalm Miguel Neto 

057 .252.84a·59 
p,.falto 
prolollo@m!guetopoli1.sp.gov br 

- de "'1rlide11Cla dos SeMOora P\il>lcoo do Munk:lplo de 
,._Rodolfo Jorge rf' 630 
Centro 
(018) 3835-5055 
ln1 hluloprevldencia@mlguetopcll1.1p.gov.b1 

Cleldlnel da sova Btlto 

131 174 318-96 

Pruldonle 

-.Xe...nig<'"""""' IP <pi br 

CNPJ: 

CEP: 14530-000 
FU: (018) 3835 8800 

Complemento: 

Dala Inicio da gHtlo: 01/01/2017 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

141130.QOO 

(018)3835-5055 

Complemento: ~ 

Data Inicio do gndo: 02.01/2017 

As panes oc:irml -- firmam O p<8$8nte Tenno de - de Bopott:elamenlo • Contlalo de °'*5 PnMclenciártoo oom tundtrno'1lo na Lei n• 
3.702 de 01/09/2017 t"" c:cnlormldade com as cláu-• t condições abaixo : 

Cl6usula Primeira • 00 OBJETO 

O Instituto de Prevldenclt dos Servidores PllbBcos do Munlelplo de Mlguel6polls é CREDOR Junto 10 DEVEDOR Munlcfplos de MlgU41ôpoh da quantia 
de R$ 75.053,88 (eti.nta t Cinco mil e cinquenta • tr61 r11tlo e Cltonta e oito centavos), oorresp()lidoni.1 aos valores de Repen:eltmtnlo TA 0201212013 
devidos e "'° r11pa1U* to Raglma Próprio de Prtvidtnela Social. RPPS dos SIMdom pllbl oo.. relatlvos ao perlodo do 07/20Cla 1 0312010, clJjo 
deialhamenlo enconU.M no Demonstrativo COneolldtdo do Ptn:tlamento - DCP anexo. 

Pelo pruente lns111J'111ntO o/1 Munlclplos do Mlguolôpolfo -lllNI - DEVEDOR do montantt cll8do e _ ..... a (lllÜ-IO no lonna aqui 
estabelecida 

O DEVEDOR ronuneto •JtPN"•••mente a qu-a.lqu« cont.UlaÇlo quanto éO va6ot • prooed•nd• de divida e 851Vme lnteQr.I re.aponubllidacfe pe'8 
OXillldãO do mcntanla decler9do • a>níessado. bndo, .,,,...llRIO, m-o o direito do CREOOB.,. _,,a quelquer *""°·•~de oulnls 
inport.ãncias dt'1des t nlO lncluldas neste fnslrumef1to, olncfo que "'18tiv111 ao mesmo perlodo, 

Cláusula Segunda . DO PAGAMENTO 

O mootanlt de RS 75.053,88 (Hlenla e cinco mil o clnquon" t llt• reais e oltanta e ollo -1tvo1), 1e<á pago em 200 (duzenlot) pt!(leles mensais e 
•ucesslva• de R$ 375.27 (t,.Hnlos e setenta o Cinco rolla e vinte e seta centavos) 1tuellzadt1 dt -.otdQ com o dlspollo na Cltutulo T1<ceir'a. 

A primewa ptlOlta, no valor R$ 375,27 (lnlzantos o 1tlonta t dnco roais e virllt e MIO ctntavo1), v..-8 em 30/Hl/2017 1 •• domol• paroelas na 
mesma data dos mtM• posttrlo<es. comprometond<Ho o DEVEDOR a pegar 11 p1rctlt1 nos datas fixadas., awollz.tdat -lormt o c;rilârio 
doterminado no Cla"""° To,..iro. 

O DEVEDOR" oóriga, tambtm, a consignar no OIÇlllntntO de cede exercfelo ftnancein>, "-· necessárias ao _.,!D dei ~•das 
contribufçOes que vt- ap6a etla data. 

A divida objeto do "'Ptrctlemenlo a>nstanta desta ln1tnJm1n10 6 dofinttiva e lrTellalâvtl, llHgurando ao CREDOR 1 cobrenÇ<O Judlelaf de dMde, 
atualizada polos crltlrlOl llxodos na Clâusula Terceira at6 e data de Inscrição em Divida Ativa. 

Fica acordado que o DEVEDOR a o CREDOR prealarao ao Mlnlalêrlo da Previdência Socill todt1 as Informações rl1fertntt1 oo preunta acordo de 
reparcelamento 1trev•1 "°' dOcumentos constantes 1111 norm11 ql.Ht regem os Regtmet Próprm de PreVidênela Social. 

Ctêusula T-· OAATUAUZAÇÃO DOS VALORES 

A aptnÇão do novo llldo - · çelQhdo a"""" - - o•.at•ados do __..,1;10 do .,.......,..,.10 antellot e - "'~ --· .,.._pelo IPCA ~.acrescidos deµ... 1oge1a o1mp1n do o.~ ao"* lnro Ylrgula-- por cen1o., "*~ ......-. - • 
data do .-c:onaclldtdo do ("'~'° e ptnqçOM PtQH anl4rior •tâ a dal8 <» ...-açto-. 
Parâgra!o primeiro - AS p11celat vlncel1das delennlnad11 no Cl6usuia Segunda oerlo 8UA11zadas polo IPCA acumuta<lo dndt o mto da consolldação 
doa débitos li• o mts •nterfo< ao do vencimento da mpocllvll parcela em que tenna sido dlsponlllllludo pelo( ó<go rei núvtl por aua apuraçao 
eerescldo de Juros legal• ofmplos de 0,50% eo mh (toro vfrgula olnquenla por canto ao rnt1). ecumulados desde o a ÇOf1tOlldlÇ40 até o mts 
anterior ao do venclmen10 de reape<:tfva parcela, vlHndo manter o equílfbrlo financeiro e 1tu1rlal. ) 

f"'l4.-t-- '4 



TERMO DE ACORDO OE REPARCELAMENW E 
CONFISSÃO OE m:erros PBEVIOENC!ÁB!OS IACORQO CAQPREY Nº 01104120171 

Parágrafo segundo· Em caso de atraso flO pagamento de quaisquer das parcelas. sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, tnckflré 
atualização pelo IPCA actimulado desde o mês ôo vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectJva parcela em que tenha sido 
disponlbillzado pelo órgllo responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simple"S de 1,00% ao mês (um por cento ao mês}, acumulados 
desde o mês do vel')Clmento até o mês anter1or ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento). 

Clausula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM 

O DEYeOOR vincula o Fu-da Participação dos Munlclplos • FPM como garanlla de pagamento dos valores: 
a) das Pfe5leções acordadas neste tEHTnO de acordo de paroelamento e não pagas no seu vencimento, atuallzactas na forma da olâu.sula terceira; 
b) das contritM.J~s previclenc:iàri;as não lnctuldas neste termo de acordo de parcelamento e nào pagas no seu vencimento, devidamente atuslizadas, na 
Jonno do legioloçêo do ente. 
A vincutação será formafizada por meto do fomeeimento ao agante flnancelto responsáveJ pela liberação do FPM da •Autorização para Débito na Conta 
de Repasse do Fundo de Participação dos Mun>ctpm - FPM", conforme anexo a êste termo, e deverá petmanecer em vigor até a quitação integral do 
acordo de parcelamento. 

Clêusula Quinta • DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisao deste termo de aeo<do de paroelamento, Independentemente de intlmaçao, notlflcaçao ou Interpelação Judicial ou 
extra;udlcla1, quaisquer das seguintes situações: a) a infraçao de qualquer das cféusulas do termo; b) s falte de pagamento de 3 (três) restações 
conseçutlvas ou ettemadas; e) e ausência de repasse Integral das contribuições devidas ao RPPS, das oompetênciss a partir de abril de 2017, P« 3 
(três) meses oonseevtivos 04..I alternados. 

Clâusula Sexta • DA DEFINITIVIDADE 

A asslna\1Jro do presente termo de acordo pelo DEVEDOR Importa em confissão definitiva e lrretratével do débito, sem q\lê ioso Implique em novaça.o ou 
transação, configurando ainda. confi.ssão extrajudicial, nos temo& dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reoonheeldo e contablltzado pelo ente federativo como dlvlde fu:n<Seda eom a unidade gestora do RPPS. 

Cléusula Sétima· DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de reparcelamento e confl$$ão de débitos previdenciários entra ré em vigor na data de sua publicação. 

Cléusulo Oitava· DO FORO 

Para dirimir quaisquer dUVidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo. as partes. de comum acordo, elegem o foro 
de sua Comarca. 

Para fins da direito, este instrumento é filmado em 2 (duas) vias de tguat teor a fo<ma e diante do 2 (duas) teste111U11has. 

Mlgualópolls • SP 111/0912017 

Testemunhas: 

~<~ •• C>, 

Hel9"o Siiva de Frellas Gontl)O 
Supe<Vioor das Aç>Oos do tnstlruto 
CPF: 034.626.688-86 

RG: 11.862.721 

G~~~ 
Prefeitura Municipal de Miguelópot-

Nalm Miguel Neto 

Instituto de PJ_Wdd•ncla das~ do Munlclpio de Mlguelópolls 

<-----c'dlnel da Siiva Btito 

Vanla Lucl de Paula Ferreira Lacerda 
Contlldor 
CPF: 057.252.798-55 

RG: 13.200.527 



TERMO OE ACOBOO OE REPARCELAMENTO E 
CONFISSÃO oe OLÕBITOS PREYIOENC!AB!OS IACOBOO CAOPBEY Nº OJ10412017) 

DECLARACÃO 

N .. m MiUUel Nelo, Pnrlailo, DECLARA.,.,. .. - nn.. quo o Temioce-de R--IO . ~·de~ - ,,. 
01104/2017. - anile ola Mjguell>polle • o ln••lulO de P-dos SeMdorff Pú- do Muniolpio de MoguolOpols em 11l09/2017, lol l'U- om -4J..1j:Z:[J ,uJ IY no 

..\1~ -------o ..... -~ · E~"'---~de __ / __ / _ _ ( ) ~ OllcOlldo _ _______ • Edtçio n' de __ / __ / _ _ 

Por.., •XJX••do <la veroade, firma • presen'• 

Mlguelôpol!1, Jl_~ iU? I C 

Nalm Miguel Neto 

Pra feito 

7 










