
JEBMO OE ACOROO DE pAACELAMENIO E 
CONFISSÃO DE oê:B!TQS pBEVIDENCIAB!OS IACQROO CADPBEV NO 0201Ql2013l 

DEVEDOR 

Ente Federatlvol\JF: 

Endereso: 
B.irro: 

Telefone: 

E..,,.11: 
~!Mia leglll: 

CPF: 

Carvo: 
E..,,.11: 

CRE·OOR 

Unidade G<istcn: 

Endtr.ço: 

Balm>: 

Tlla!one: 
E...,.11: 

R-OMDlanle log;IL 

CPF: 

c..rvo: 
E..,..11: 

Miguelápofos/SP 

Praça V,.,O Mariquri>a n" 100 

C..110 
(1116) 38l5-83llO 

gablroew@11 g ~ 15P-QOY.br 

Juliano Mendonça Jorge 

195 076.168-10 

1'11!foi10 

~~.gov.br 

lnstlMade Pn!vktência dos Serwll!Dre Pílbllcosdo Mvnbi*> de 

A-ida Rod<lllo Jorge n" 630 

CenllO 

(016)~ 

ino!ilutcçrevldencia@nlgl'Ok>poi< sp !IC"'.br 

Aparec:icla 511'13 dê ReltasAlvl!5 

090.8~63---1-1-@llalmail.com 

CllPJ: 45.353.307I0001-04 

CEJ>: 1453G-OOO 

F;uc: (016) 38JS.6600 

C<>m~n10: 

o.u inicio da gestão: 01/01121113 

CHPJ: 

CEP: 

f ;uc: 

Complemento: 

14530-000 

(016) 383>5055 

o.ta lntclo da vuao: 02/01/2013 

As partes acima lder&licadas fimBTI o presente Termo de Aco<dO de Par-., e Col'5ssão de Oêblm Pntvlde<Lilllios com l'undamenlO na L"' n• 
3 437 de 29106/2014 e em (l)flformidade com as dãu5Ulas e condições abailCo . 

CUusala Pri.-a • 00 OBJETO 

O lnstitult> de Previdência das Servlôote$ Púbicos do MUhlliplo de~ é CREDQq junll> ao DEVEDOR ~de hllgu~IS da quani.e 
de RS t.Ga4.743, 16 (hum milhão e oilanla e qua110 mn e setecontos e q.-enia e llts teals e - """'8VO$). ccrresponden1es aos"'*'!'$$ de 
Coalnluçêo das Segumdas do....tos e não n!paSsado$ ao R"!Jll"" Prôprio de P-Soaal - RPPS dos sel'Vldofes ~. relallYOS ao periodo 
de 11/2010 a 1212012. c~de- encontra-se no0et1KAt1t1atlwConsolidadodoParce1amento - DCPanexo. 

Pelo presente ESlnlnenlD ola Municij:*>s de Miguelôpolis CC><lfessa ser OEVEOOR do monlanle cilada e ~se a QtJltâ-lo na kxma aqui --· O DEVEDOR renuncia e-samanta a qualquer Contaslaçâo quanto ao valor e procedênaa da divida e assume integral responsa-de pela 

e"3liuâo do -nte do"*"'> e eonfBssado. lieondo. - · ressalVado o d"-do CREDOR de - a qualquer le<npO. a e><lslênci8 de ouns 
"'-1êaóas cleYidas e r>aoincluldas ne:s;e klslrumeolo, - que relalNas ao mesmo perfodo. 

Cláusula Seg<nSa - 00 PAGAMalTO 

O monr.ltB a. R$ 1 08A 743,16 (hum mdllao e oot.nta • q110110 mll • soiece111os o qua-ia • 1t6s reais e de_. cenUM>S). S«6 pago om 60 
(sessenia) para!las mensais e"'• • """de RS 18.079.1)5 (demolo mil e sehmla e nove reaís e dnco cenia.os) ~•Olfizadas de acordo eom o dispoolo 
na Cfã_ T....,lra. 

A pimwa pan::ela, no .,.lor RS 18.079.0S (dezco'lo mil e .-.ia e nove ...,.is e onco ~). Wlw:orâ em 3Ql10/2013 e as demais parwlas na mesma 
- dos meses p°""'1ol'9S. oorrciro- o DEVEDOR • pegar as~ nos datas r.-1. atualandas eonlonne o cnténo det~ na 
Clãusula Terceira. 

O OEVEOOR w oboga. lambém. a cooslg,,.,, no orçamenlO de cada exercido linancelto, as ....t>as neee>Sâlias ao J)ag3ll1elllD das paiceias e ~ 
contribuir;ões que vencerem ap6s est. data 

A divida objOID do pa<calame'*> c<>nslanle óeSle SlSlrumento é deintiva e lrretnilã'.-et, aSSE-gUnlndo ao CREDOR a eobnmça Juaociaf da divida, 
a1Uall%.Bda ~ cnt.orios llxltdoa "" a ....... Ten:elra até a data da IMCllÇio em Oivlda Alova 

Fica aconiado que o OEVa>OR e o CREDOR p-6<> ilO Miristério da PreYk!ênáa Soaaf toclas as ln!ormaçoes relerentas ao presente acoofo de 
pen:olamento mrnvés dos decumentos con.-tos nas normas qw regem os Rogtmes Próprios de Pr1Nldl!ncia Sooal 

Cliusula Terooiri! ·DA ATUALIZAÇÃO DOS VAI.ORES 

Os valore5 devidos loram illllalizad<>s pelo JPCA acumulado desde o mês do wocimeoto do - eté o mês antenor ao de sua ClOOIOldaçoiio em que 
leMa sido dbj)Qllíblizado pelo õrgão responsriel per sua 8Pllraçiio e acreSddos de j1Jro5 legais~ de 0.50% ao mh (zat0 virgula ci~ pcr 
canto ao mêS). aoJmdados desde o mê$ do -.endmento do dêbio alit o mês anterior ao da conodidação, conforme l.el n• 3 437 de 2!ll08/201~ 

Padlgralo P~ - /<& pan:eias---na Cla..tslJla Segunda serão a•"'6zadas ~ !PCA aounuado desde o mês da consolldaçào 
aos delilos me o mês anleriOf ao do VM<:l.,,.,mo da respectiva pan::ela em que lenha - disponiblizado pelo orgao ~ per sua apuração 
oc:reseldo do""°• legals SlrTlples de 0.50% ao mês (zero v>r{llda cinquenta por cen1o ao mês). acumulados 



TERMO OE ACORDO QE pABCf! AAAENIO E 
CONFISSÃO QE Qt!B!IQS PREV!QfNC!ÁB!OS IACOROO CAQPBEV N" 02010f2()131 

desde o mAs cio consc6daçto até o mês ontenor ao cio""'*'*'""*' da,_....,. pareela, "'5ilndo """11.o< o oqulibclo ~o acuariat. 

Paràgrsfo segundo • Em CMO de alraSo no paga"*lto cio qUMqUG< das parcelas. sobre o valor awal'iz.a® ate a dalO oe seu venamenio. •ncidir.I 
01..allzaçllo pelo I~ &Clllll\Jlado de$de o més do ve1101T1enl0 até o mês anletlor ao do pagamênlo da respectiva par~ am que taaha a.do 
dispon- pelo órgao responsáveb poc sua apuração e oaêscimo de juros legsls simples de 1.~ ao mês (um por cento ao més). acumulados 
dl!sd• o mêS do·--• té o mês anlencr ao do pagom<!nlO e muna de 2.°º"- (dois por Cl!ND). 

Cliulula QuaM: DA VINCULAÇÃO 00 FPM 

O DEVEDOR Wlcula o Fundo de Participação dos MuoldlJios • FPM como garanúa de_....,., dos -
aJ das p<BOIDçOes aaird&das nosà hlrmo da ac:ordo oe pata!lamenlo e nao - no oou ~. ""'"''V"'"' na tranna ca d6usula :en:en: 
b) das con:rlb<Jições l""Videociânas não rociuiGas neo:e temJD de"""°"' de pan:elamel.lo e não pagas no seu wenomonlo. ~ "'''*"'"''"na 
rarma da 1eglsl9çao do enla 
A ""1C<llação sera formalizada por meio do fomeclmeolD ao _.a finaocmo respoosa11el pela -ação cio FPM da ºAu!ollzação para Dé!Jllo na em.a 
de Repasse do Fundo do Partk;ipação dos Municiplos - FPM". ccnlcnne ""°"" a ""6 termo. e deVera pet ''"""""" em Vigor atê a qullSÇâo lntagral do 
aa>roo dlt pa.-imeolD. 

Clilmlla Quin1a ·DA RESCISAO 

Constl'-11 ..-.o parll tesdsao des!e lermo óe -do de paoa!lami!nlo, independentementa de lnhmação. not.licação ou ~o jlxkial ou 
e)drajudcial, quais(ll*' d3$ segur.tes $1lUáÇ>Oes: 

•l • 1nt~ de qualQuar das etllusulas do lermo; 
b) a mtta de pegai1e*> de 3 (ltês) presloções C<KlS«Utivas ou ~ 
c)aau'*1cla de repesse "*9tafd3seonlri~s-i<las ao BPPS. das tonipetõoclasa partirei& marçio de 2013, por 3 {lrts) meseo ~ou 
-.ia0os: 
d) a re~ da AIAoriZaçao para Dét*> na Conta de R"l'il™' do Funclo de P-"''" ip "ão dos Municlpi:is. FPt.l 

Clkl!wla Sexta· DA OEFINnMDADE 

A i1$$lnaua do pcosan1e 1Brmo deaoo<dD pelD DEVEDOR"'-"' em <Xlf1-de!nWa e - oo déhlo. sem que l$$O ~ue em~ ou 
transação. conl!gurando ameia, confissão extnojudidal, nos ICll105 dos arbgos 343. 353 e 354, do Código de Processo Clvlf. devenoo o mon
pan:el.- sor oovld8monte roc:onheddo e conl4bilizado polo enlo fadembvo corno dlvx!a fundada com a unldad!I! geSIGn! do RPPS 

Clao.Sula S.tlma · DA PUBUCIDADE 

O presenre termo de """rdo de pa:oelamenio e confissão <le déllADS pteYiderociiinos Erllrara em "'Ili" na data de sua pti""caçêo 

Cliusula Oilaw - DO FORO 

Paa di......,. QUOtSquer dllvldas que -ra ...,,, ...... ._-no <1ecaT1!r da axecuçao cio pmsen:e termo, as partes. de comum aco<do, elegem o fOll) 
de sua Coman:a. 

Para finsc!e-. es1e insaumerm é firmado em 2 (-)V<OS de Igual"""ª lormaed'ianle de 2 (duas) _.......,.,,,.. 

Migoolõpalis • SP I 0Slll!ll2Q13 

T estê.munhas: 

-· 9'Al de Freitas~ 
5-<vísor das Ações do 1.-
CPF· 034 626 663-86 
RG' 11.1162.721 

V- lJJO de Pauta F....,..,. l.ac:e<da 
Operado< da .,.,.. de Pagameruo 
CS'f': 051.252.7ll8-55 
RG· 13200-527 
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TERMO DE AOOBOO QE PABCEJ M1ENTQ E 
CONFISSÃO OE QtB!IOS pBEVlOENQÁB!OS CACQBOO CAOPBAI ti° 02Q10/2Q13l 

lll:CLARACÃO 

~o Mendonça Jorge, "'-feito. OECLARA paill os de\'ldos h. que o Termo de Acordo de Pareel<lmento e Con&aões de 06blos Prevldendllnos 
n"0201Ql20t3._~f!l"'!!!:> ej,)lf l.!lguelOpois e o lnstiMode PleWjênaa dos ~es Públicos do Munidpio de Uiguel6po5s em OS1Q9121)13. f<Ji 
publcado em mJf:l...J no 

ir:: · Edõçêo n" de I I 
( ) lliario Ollclal do • Edição nº de I ·-,.,...--

Por ser e.cpi e ! > da wrdaoil. firma a presenle. 

' 
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