
DEVEDOR 

Ente Faderatlvo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 
Telefone: 

E-mail: 
Repres1nt1nt. &egal: 

CPF: 

Cargo: 

TERMO QF ACORQO QF RFpARCELAMFNTO E 
CONFISSÃO QF QÉB!TOS PRFV!QFNCIÁRIOS IACORQO CAQPREV N' 01110/2017) 

M!guelõjlolls/SP 
Praça Vovo Mar!qulnha n" 100 

Centro 

(016) 383~600 

gablnete@miguelopolis.sp.gov.br 

Naim Miguel Neto 

057.252.848·59 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Compktmento: 

45.353.307/0001-04 

14530-000 

(016) 3835-6600 

E-mail: 

Pra feito 

prefeito@miguelopolis.sp.gov.br Data Infeto da gestlo: 01/0112017 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 
Repras1ntant1 legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-m•il: 

Instituto de Prevk:lencla dôs Servidores Pilbllcos do Mu.nk:lpk> de 

AvenJd~ Rodolfo Jol'ge nº 630 

Centro 

(016)3835-5055 

lnslitutopravidencla@mlguek>polls.sp.gov .br 

C!eidinel da Si!Va Brito 

131.174.318-96 

Presid8flte 

c!elde@lprevmlguelopolls.sp.gov.br 

CNPJ: 06.082.303/0001-67 

CEP: 14530-000 

Fax: (016) 3835·5055 

Complemento: Diretora-Presidente 

Data Inicio da gu11o: 02/01/2017 

~ partes acima identificadas firmam o presente Termo de Aoofdo de Reparoelamento e Confissão de Débitos Prevldenclârlos oom fundamento na Lei n• 
3.702de 01109/2017 e em conformidade com as cláusulas e condlções abaixo : 

C!àusula Primeira· DO OBJETO 

O !ns6tuto de Prevldencla dos Servld0<es Pllblioos do Municipio de Miguelôpolis é CREDOR junto ao DEVEDOR Munlclpios de Mlguelópolis da quantia 
de R$ 1.233.336,05 (hum milhão e duzentos e trinta e três mil e ttexentos e trinta e seis reais e cinco centavos), correspondentes aos valores de 
Contôbuição dos Segurados (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social · RPPS dos servidores pub!ioos, relativos 
ao perlodo de 1112010 a 1212012. cujo detalhamento encontra-se no Oemonsttatlvo Consolidado do Parcelamento· DCP anexo. 

Pelo presente ln-Strumanto o/a MunJclplos de Mlguelópolis coofessa ser DEVEDOR do montante citado e compromet&--se a quitá·k> na forma aqui 
estabelecida. 

o OEVEOOR renuncia expressamente a qualquer oontestaçao quanto ao vaklr e procedência da divida e assume integral responsablUdade pela 
exatidOo do montante declarado e eonfoss;iido, ficando. ontretanto. ressalvado o direito do CREDOR dA ~purar. a <ttJ.3$quer lempo. a ~xlstência de outras 
Importâncias devidas e não incluldas neste Instrumento. ainda que relativas ao mesmo perlodo. 

Clâusula Segunda· DO PAGAMENTO 

O montante de RS 1.233.336,05 (hum milhão e duzentos e trinte e três mll e tte.zentos e trtnta a seis reais e cinco centavos). seré pago em 200 
(duzentos) parcelas mens.ajs e sucessivas de R$ 6.166,68 (sais mil e cento e sessenta e sels reais e sessenta e oito oantavos) atualizadas de acordo 
oom o disposto na Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, no valor RS 6.166,66 (seis mU e oento e sessenta e seis reais e sessenta e oho centavos). vencerá em 30/10/2017 e as demais 
parceias na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o OEVEOOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas oonforme o Cfltérlo 
determinado l'\8 Clàusula Terceira. 

O DEVEOOR se obriga, também, a oonslgnar no orçamento de cada exercicio financeiro, as verbes necessérlas ao pagamento das parcelas e das 
oontrtbulç6as que vencerem após esta data. 

A divida objeto do repareelamento constante deste instrumento é deflnUiva e irretratével, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dlvlda, 
etualb:ada pelos crltério.s fixados na Clâusula Terceira até a data da lnscriçao em Olvida Ativa. 

fies acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério dil Previdência Soclal todas as Informações referentes ao presente aeotdo de 
reparcelamento atrevés dos documentos constantes nas nonnas que regem os Regime$ Próprios de Prev1dêncla Soá aL 

Clâusulo Terceira· DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

A apuração do novo saldo devedor, calculado a partir dos vek>res atualizados da oon.solidaçao do parcelamento anterior e das prestaç.Oes pagas deste. 
atualiz:&dos pek> IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados, desde a 
data do valor consolidado do (re)paroelamento e prestações pagos anterio< até a data de consolldaçtlo al\Jal. 

Paragrafo primeiro - As parcelas vlncendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pe!o IPCA acumulado desde o mês da consolldaçl<> 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responséve~s.ua apuração 
eorescido de juros lagals simples de 0,50% ao mês (zoro virgula cinquenta por cento ao mês). aC<Jmu!ados deS<le o !Ms{/\a e ~biida até o mês 
anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equillbtlo flnancelro e atuarial. 
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TERMO Qf ACORDO QE REPARCELAMENTQ E 
CQNE1MA0 pe pterros eaey1ceNc1ÀB1os fACOROO ÇAQPREV rr 011100011\ 

Par6gnafo s.gundo - Em caao dl 1tt•ao no pegamento de qu1laqu1r das parcelas, aotire o vek>r etu.alizedo e1tê e dete dt seu vencimento, incldlt• 
1tu1lll.açOo pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento atê o mês anteríor eo do pegamento de respe0Uv1 parcolt em que tenh• 11<10 
dlli)Olllbll zado polo ôrgêo rtli)Ol' .. volo por ""ª apuroçto t oorttclmo de juros IOQals slmpltt dt 1.00% ao mês (um por '*110 .a mêo), acumuladoe 
dtldo o mto do vencimento 116 o m .. onlerlo< ao do pagomonto o multa da 2,00% (dol• por oonto). 

~ OUon8: DA VlNCUl.AÇÃO 00 FPM 

O DEVEOOB- o FIRlo do PoniclpeçAo dos~· FPM oomo gararllia do-*> dos volons: 
o)doopr911aÇOes-..-10nnOdo8CCXdodopw..,1•110onlopagasnoAV""'d1-.-•nalom>odo--; 
b)clao OCitdlbJIQõespnMdtndiriot nlo lndulclas ,_.0181mOdo 8CCXdo de pa"'8lamemo • nlo-no MU-nto, -obplza<l11, no """"da legíslàçãõ do •ni•. 
A vlntulaçio ser8 lormaBzada por melo do lornecltnento ao 1gen11 flnt11Ceiro _ .. vai ~i<l llberoçêo do FPM da "Autotlieçto para Débito na Conta 
dt Fttpeue do Fundo de PartldpaçAo dos Municipios - FPM•, conforme a.nexo a este termo, 1 deve ré permanecer em v5gor •t• a quitação Integral do 
eoordo de parcelamento. 

Cl6usula Quinta • DA RESCISÃO 

Consbtuem motivo pata "'tdolO dUIO lelmO de ac:anlO d• l*COll""""°· lnd-ndtnlomonl• de intlmaçao, noãllceçto ou lnlOfP9laçlo judicilll ou 
.. 119judlci<il, quabq- du oogujntat ~ a) a ln~ O. qualquer das cüu..U. do tanno; b) a fab do -to de 3 (lrts) roslaQ6ot 
-.. ou allemadn; e) o .......... de-""' in~ doo'""'lribuiç6es-... to RPPS. das --a ptt11r do old de 2017. por 3 
(lt .. )ITIOMsc:onsecutM>oau.....,__ 

O-lo Sexta· DA OEFINITIVIOADE 

A uslnatura do p<esente termo de aoordo pelo OEVEOOR lmpor1ll em eonn$$ê0 doflnhlve e lr,.,va16vel do débito, sem quo llao lmpOque em novaçlo ou 
1ran11çto. cooflgurando 1lndt. connsuo axtrajudlclal, no. temos dos artigos 348, 353 • 354, do Côdlgo da Procueo Clvtl, devendo o montante 
porcelado ser devidamente roconl>acldo e contabilizado ~lo ente fodoraüvo como dlvkla lundade com a unk11de g111oro do RPPS. 

Cltut\ú S6lln'8 • OA PUBLICIDADE 

O _..twmodeacardodo._-a CIOf'lfissllo do-powtclet-ICio ..,.,.,. .,..Ylgor na- de..,. piblctÇto. 

°*"""' Oitava • 00 FORO 

Pert dirimir qualsquef dàvtdH que porventura vanlu!m surgir no docorAtr da execuçto <lo p,.11nle !armo, as partes, de comum aconlo, elegem o toro 
d1 aua Comarca. 

Paro nns do dlrello. este lnstnJmonlO é firmado em 2 (duae) vtn dt lgUõl taor e forma• dl1nte de 2 (duas) testemunha•. 

~, .. .. ......,.., 
Heleno Silva de FAlitas Gondjo 
Su~iVlllO< das AÇO•• do Instituto 

CPF: 034.626.668-116 
RG· 11.aez.721 

e .,_.~-=:;;~e= -
Pt9feltlir• Munfeipaa dA MigtJettic>olll 

Nalm Miguel Nato 

lnatlMo da Prevldtndla.li~de Mlguotôpolls 

Ciêlaino1' da Slva Brilo 

Vania Lucl de Poula Fomtlra Lacerda 

Contador 
CPF: 057.252,798·55 
RG: 13.200.527 



TERMO DE ACOROO QE REpABCE1.M4ENIO E 
CONf!S$ÃO QE QêBIIOS PBE\l!QENC!ÁR!OS IACOBOO CAQPRE\I N' Ol ! !OQO!ZI 

DECLARACÃO 

N1lm M~uel Neto, Prefeito, DECLARA pera OI devktos Rns, que o Termo dt AeordO de Repareelamento t Confl110t1 de Oébftos Prevtdenei.rlOe n• 
0111012017, "jt9.jj'"• iJ/,/Mlauelôt>olit to Instituto de Prevldencle dot St<Vidorea Publlcos do MunlclplO do Mlguo!Ój)Olls em 11/ll912017, foi 
publlctdo em M:f . ..JL ..,- no 

A1murel 
. {))omll~--------· EdiçAo "'---~ dt __ 1 __ 1 __ 
()~no Olbol de ·Edição n" dt --1--~--"°'---da-. lirme. ,,.._,., 

M1gutl~10, li"'f 1 J.C }?" 

Nalm Miguel Noto 

Profollo 
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