
TERMO DE ACORDO QE REPARCELAMENTO E 
CONFISSÃO QE QéBqOS PREVIQENCIÀB!OS (ACOBOO CAQPBEy '1C 01111/20171 

DEVEDOR 

Enle FedorollvGIUF: 

Ender-: 
8.aJrro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representat1te teO•I: 

CPF: 

Cargo: 

E-mau: 

CREDOR 

Unidade O.Storo: 

Ender-: 
Bolrro; 

Tot.lono: 

E-mah: 

R--llpl: 
CPF: 

C-: 
E-<nail: 

Mlg'*"'l>olil/SP 

PrlÇll V<YVO Mllriqulnl\ll n" 100 

c.nw 
(016)~ 

gablne1eGm'gutlol)Oliup.gov br 

Nalm Miguel Neto 

057.252.848·59 

Prefelto 

preleltoCmig\Jelopclls.op.gov.br 

lnltiMo de Prevldonaa doo s.vtdoro1 P~bllcos do Munfdplo do 

A- Rodollo Jorge n" 030 

C4l1llo 
(016) 383$-5055 

mtllJ!Ojlf'IYtderl• ;;·~ ...,,.,..,,.11>.govbf 

Ollldinol d.o Slvl -
131.174 31&-Q6 

Prooldonto 

-Oll><ll~-'P gov.br 

CNPJ: 

C!P: 

Fax: 

Complemento: 

45.3$3.307/0001-04 

14530-000 

(016) 3835-6600 

Dai. Inicio d.o gtttJo: 01/01/2011 

CNPJ: 

C!P: 

fax: 

06.082.303/0001-37 

1'53().000 

(016) 383$.5055 

CompM.....,to: ~-
Dahl Inicio d.o gtttJo: 02/01/2017 

As pan.s adma ldenUflcade• firmam o p,.Mnll Tormo do Acoroo de Beparoelamento e Conftssao da Otbltot Prevtdtn.,..rlce com fundamento na Lei n• 
3. 702 de 01/09/2017 e am confotmidedo com u d•uaulas e condições abaixo : 

Clôusulo P~melra • DO OBJETO 

O Instituto de Prevldenda dos Servidores Pllblleot tio Munlc1plo da Mlguaiópolis é CREDOR junto ao DEVEDOR Munlclp!o<I de MlguelOpolls da quantia 
de RS 394.956,21 (trezentos e nov•nta 1 qu1tro mll 1 oovocentos e cinquenta e s&ls reals e vln1e e úm cent1vo1), oorretpondentes aos valores de 
Conttlbulçao dos Segurados (200 muu) devidos a n6o ,.pal$8doe ao Regime Próprio de Previdência Sodai . RPPS doo H<Vllloles públicos, relatl\/OS 
ao periodo de 12/200a e 1212008, cujo detalhamtnto enoonlnHe no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento. OCP 1n11llo. 

Pelo presente Instrumento o/1 Munlclplo1 dt MlguolópoUs confessa ser DEVEDOR do montentt citada o compromete••• quita-lo na lo<ma oqui 
estebeleclda. 

O DEVEDOR renunàl oxprosnmontt 1 qulliquor oontoO!aÇlo quanto ao valor e proced6ncil d.o dividi t 1Humo lntogral responsablldade pela 
"""lid6o do montante dec:larotlo o oonf-. ftcendo. entretamo. ressalvado o dinlilD do CREDOR do_.,, a qu.llqlw """"°' t eids1'ncia de cutras 
fmportAnclas- • -lnQJldn - - · oirdo que relativu ao mesmo petlodo. 

~ Segtma ·DO PAGAMENTO 

O montante de RS 394.958.21 (truontot o,,..,... .. o quolto mi o noveoen10& •cinquenta• aola tMlt o Ylnto •um co-). oenl - em 200 
(duzernos) parcelas - • .._,..,,.do RS 1 97~.78 (!Msm mil• - • Mlenta • quatro - ... - • ollo c:entawo) ·-··da 
aconlo com o dispolto na Cl.tu$ulo Tor1*f'I. 

Aprimoh paratla, no v.alorRS 1.974.78 (hum mil o noveconloo o setenla equalto reais o setenta e oito cen-). .-om 30/10/2017 e os demais 
parcelas na moama - tloo moMJ pot-M. COfTilllOmetendo-$9 o DEVEDOR a pagar as 1>8R*u nos d1t.1s llnd11, 11u1-.. conforme o crMrio 
determinado na ClàuSUla T"'*ra. 

O DEVEDOR se obriga. tambtm, a consignar no orçamenlo de cada exercício Onancelro, •• vorbu noct114irla1 oo pagamento dH parcelas e das 
conttlb<rições que vencerem apó1 u11 dato. 

A dívida objeto do reparcalamanto con1t1n1e desll ln1tt11men10 é deflnltlva e lrretrelável. essegu,.ndo 10 CREDOR 1 cobrança judlàal da divida, 
atualizada p;ilos crllérlos fixados na Cléuaule Terçelre alé a doto da Inscrição em Olvida Ativa. 

Flca acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prt1ler60 ao M!nistéMo da Previdência Social todas as 1ntorm1çõu roforentes ao prese.nte oconlo de 
reparcetamento 1travlis dos doeumonto1 con1t1nte1 nas normas que regem os Regimes Prôprloa de Prevldéncll Sodll, 

Clôusulo Teroeira -OA ATUAl.IZAÇÃO oos VALORES 

A apuraç6o do novo - d&Y-. celeulado a partir tio• valores atualizados da consolidaçêo tio percelamonto ontonor o de• Pf'1$18çõe• pagas oo.te, 
atualizados pelo IPCA ..umióóo, acmcldoe da Jurot iegall ünplu de 0.50% ao mês (zero vtrgull clnqueMe. por conto oo mta), ocumt.Udos, da$de a 
data do valor.....- do (,.)f>llcelamonlO o .,,.~ -· an!Grior até a daia do 00f\80lldaçlo atual 

Pariglafo pmlOiro-As ~-.~na C16usula Segunda oetaoaNalzadu polo CPCA ......--o mk1!iõõí 
cios debilos a16 o m6s an- oo do -o da mpeellYa !*cela em que lenha - dllponlboliZlldo pelo 6rgio ~ po< oua1~.nÇão 
acresQdo de juros lagals llmpie• da 0,50% oo rnh (oro vlr;ula clnquenbi po< cento ao IMI), ~ detde o mM da' até o mês 
-.iot ao do -lo d.o mpecllva pen:ell. visando manler o equllbrio financeiro e atuarial. 



TERMO OE ACOROO OE REPARCEL AMENTO E 
CONEIS$ÃO DE QÉBLTOS PREVIQENCIÁRLOS (ACORDO CAQPREV N" 0111112017\ 

Par.agrafo segundo - Em ca$o de etraso no pagamento de quaisquer das parcelas. sobre o valor atualizado até e data de seu vencimento. lncldlrâ 
atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponíbJ!iz.ado pelo órgão respondvero por sua apuração e acréscimo de juros legais sim(>Ses de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados 
desde o mês do venclmento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento). 

Cláusula Quarto: OA VINCULAÇÃO 00 FPM 

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participaçêo dos Municfpios • FPM como garantia de pagamento dos valores: 
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu veoclmento. atualizadas na forma da ctátJsuJa terceira; 
b) das contribulQOes previdenciârias nào induidas neste termo de acordo de parce'8mento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na 
roona da leglslaçao do ente. 
A vlncu1ação sera formalitada POr meio do forMCimento ao agente nnanceiro responsâvel pela llberaçao do FPM da •Autorização para Débito na Conta 
de Repasse do Fundo de Participação dos Municlpios - FPM·, conforme anexo a este tenno. e cleverA pennanecer em v1gor até a quitação Integral do 
acordo de parcelamento. 

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, Independentemente de intimação. notiflcaçao ou Interpelação judicial ou 
extraJudlclal, quaisquer das seguintes sltuações: a) a Infração de quaJquer das cfâusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restações 
consecutivas ou attemedas; c) e ausência de repas$$ Integral das contribuições devidas ao RPPS. das competências a partir de abril de 2017, Por 3 
(três) meses consecutivos ou alternados. 

Cláusula Soxta · DA OEFINITIVLDADE 

A assinatura do presente termo de aoordo pek> DEVEDOR lmPorta em confissão definitiva e trretratável do débito, sem que isso implique em novação ou 
tren1ação. configurando ainda. confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo CMI, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contablJlzado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cláusula Sétima· DA PUBL!CIOADE 

O prasente termo de acordo de raparcelamento o conn .. ao de débilos prevldenelérios enlrarâ em vlgcr na data de sua ptJblicação. 

Cláusula Ollava • 00 FORO 

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

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

Mlguelópolls • SP / 11/0912017 

Testemunhas: 

.m < < 

Helena sltva de Freitas Gontijo 
Supervisor de Ações do Instituto 
CPF: 034.626.668-~ 
RG: 11.862.721 

Prefelluíll Munleipal de Mlguelópolls 

Naim Miguel Neto 

~ 
Instituto de Pte~• dóS So~o Munlelplo de Mlguelópolls 

-ete!àtnol da Siiva Brilo 

Vania Luoi de Pau1a Ferrelra Lacerda 

Contador 
CPF: 057.252.79a·55 
RG: 13.200.527 
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QECL.ARACÃO 

Noim Mlguol NeU>, "'911111o, DECl.ARA para os - nn.. que o r.,,,,., de -d• Repat"Cêlamento o Con"'- de'*""'" - n• 
01111/2017, ftt1Nld9.!'ft~a ~klpolis •o tnsdtuio de Pmlldoncle doo~. Púbicoo do Munieil)to do MJguolópol11om11/09/2017, foi 
publtcado etr1 J.l.J!!. J ' no 

!fi mural 
()jornaj ·Edição n"~--~de ___)___) __ 
() 01ar10""o"n"'e11""1'"'d'""o_______ • Edição n• , do __ 1 __ 1 __ _ 

Por 1er exprenào da verdade, firma a presente. 

Mlguelôl>ol .. , ili O"f 1 lfJ o/ 

Nolm Miguel Neto 

,.,.'°' .. 










