
TERMO QE ACORQO QE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO OE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00665/20171 

DEVEDOR 
Ente federatfvo/UF: 

End•reço: 
Bairro: 

Tefefone: 

E-mall: 
Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-m11I: 

CREDOR 
Unidade GestCN"a: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 
E-mall: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

M!guel6polls/SP 

Praça Vovo Marlqulnha n" 100 

Cenuo 
(016) 3835-6600 

gablnate@mlguelopolts.sp.gov.br 

Nalm Miguel Neto 

057.252.848-59 

Pra feito 

prefelto@m!guelopo!l&.sp.p .br 

Instituto de Prevldencia dos Servidores Pút>Bcos do Munlclplo de 
Avenida Rodolfo Jorge n" 630 

Centro 
(016) 3835-5055 

lnsututoprevtdencla@mlguelopolls.sp.gov.br 

Ck!!dlnel de Siiva Brito 

131.174.318-96 

Presidente 

clelde@lprevmlguelopolls.sp.gov.br 

CNPJ: 45.353.30710001-ô4 

CEP: 14530-000 

Fax: (018) 3835.UOO 

Complemento: 

Data lnlolo da gestõo: 01101/2017 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data Inicio da geatão: 

06.082.30310001-87 

14531).000 

(016) 3835-5055 

Olretora-Presklente 

02/0112017 

As pertes acima ldentlflç&das firmam o presente Termo de Acordo de ParoeJemento e Confissão de Débitos Previdenciélios c:om fundamento na l.ei n• 
3.702 de 01/09/2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo : 

Clâusula Primeira • DO OBJETO 

O Instituto de Prevl<lencia dos Servidores Púbiioos do Municipio de Miguelôpolis é CREDOR junto ao DEVEDOR Municipios de MlgueJ6poll• da quantia 
de RS 495.718,69 (quatrocentos e noventa e dneo mll e setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), correspondentes aos valores de 
Utilização indevida de recursos (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Soelal - RPPS dos servidores públicos, 
relativos ao perfocto de 12/2015 a 1212015, cujo detalhamento encontra·se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento- OCP anexo. 

Pelo presente Instrumento o/a Municfplos de Miguel6polis confessa ser DEVEDOR do mont.ante çitado e CQmpromete-&e a quita-to na forma aqui 
estabel•ckla. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao vator e procedência da dívida e assume Integral responsabilidade pela 
exaUdao do montante deClarado e confessado. ficando, entretanto. ressalvado o dftelto do CREDOR de apurar. a qualquer lempo, e exislê..,ia de outra• 
&Tlportandas devidas e não tnclukfas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo perlodo. 

Clát>$Ula Segunda - DO PAGAMENTO 

O montante de R$ 495.718,69 (quatrocentos e noventa e cinco mll e setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), será pago em 200 
{duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.478,59 (dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e çlnquenta e nove oentavos) atualizadas de 
acordo com o disposto na Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, no valor RS 2.478,59 (dois mil e quatrocento5 e setenta e oito reais e cinquenta e nove cantavos}, vencerá em 30/1012017 e as 
demais parcelas na mesma data dos meses posterloresr comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas MS datas fixadas, atúalizadas eonfonne o 
critério determinado na Clâusula Terceira. 

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exerclek> financeiro, as vertias necessárias ao pagamento das parcelas. e das 
contribuições que vencerem após esta data. 

A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratavel, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dfvida, 
atualizada pelos critérios fixados na Ctéusuta Terceira até a data da Inscrição em Divida Ativa. 

Fica acordado que o OEVEOOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Prevldêneia Social toda$ as Informações referentes ao presen1e acordo de 
paroelamen10 através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Soclat. 

Clâusulo Teroeira • OA ATUALIZAÇÃO OOS VALORES 

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débho até o mês anterior ao de sua consolidação em que 
lenha sido dlsponlblllzado pelo 6rgao responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula clnquenla por 
cento ao mês), ecumulados desde o mt\s dovencfmento do débito até o mês anterior ao da oonsolidaçao. confomKt Lei n• 3.702 de 01/0912017. 

Paragrafo primeiro -As parcelas vtncendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA &CUmulado desde o mês da consolidação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que lenha sido dlsponlbJUzado pek> órgão responsável por sua apuraçêo 
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por oento ao mês), acumulados 
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desde o mês da oonsdldaçao até o mês a('lterior ao do vencimento da respectiva parceta, visando manter o equlllbtlo ftnancelto a at\JarlaL 

Parégrafo $&gUndo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer des p41rçelas. sobre o vak>r euualizado até a data de seu vencimento, incidirá 
atualiz.açlo pelo IPCA acumutado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da re:Spee-tiva parcela em que tenha sido 
disponibiJlzado pelo órgão responsâvek> por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), aoumuledos 
desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento). 

C1éusula Quarta: OA VINCULAÇÃO 00 FPM 

O DEVEDOR vlnculs o Fundo de Participação dos Municlpbs- FPM como garantis de pagamento dos valores: 
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de paroetamento e nao pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da clâu.sula terceira; 
b) das contrtbuJçoes prevklenclâdas não lnctuklas neste termo de aoordo da parcelamento e nao pagas no seu vencimento, devidamente atuafizadas, na 
forma da Jegjslação do ente. 
A vinculação será formaJlzada por melo do fornecimento ao agente financeiro responsâvel pela liberação do FPM da ·Autorização para Débito na Conta 
era Repasse do Fundo da Participação dos Munlcipios • FPM•, confo11Y1e anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quftaçào Integral do 
acordo de patcelamento. 

Cláusula Quinta • DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisao deste termo de acotdo de parcelamento, Independentemente de lntJmaçao, notlt'icaçao ou lnterpetaçao judicial ou 
exlrajudiciaJ. quaisquer das seguintes situações: a) a infreção de quaJquer das cléusulaa do termo; b) e falta de pagamento de 3 (três) restaç.ões 
consecutivas ou altemadas: e) a ausência de repasse integral das contribuiQÕ&S devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 
(três) meses consecutivos O\I alternados. 

Clâusu1a Saxta - DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR Importa em conflss:lo definitiva e Irretratável do débito, sem que 1$$0 Implique êf11 novação ou 
transação. c;onfigurando atnda, contls$ãO exlrajudlclaJ. nos temos dos artigos 348, 353 e 354. do Código de Processo CiviJ, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo oomo divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Clâuoulo Sétima - DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débi1os previdenoiélio$ entr~ré em vigor na data de sua publicação. 

Cláusula Ottovo • DO FORO 

Pera dirimir qoal$quer dúv\das que porventura venham surglr no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum aoordo, elegem o foro 
de sua Comarca. 

Para fins de direito. este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

Miguelópo!ls-SP 111/0912017 

Tutemunhas: 

~. 
Helena Silva de Freitas Gontijo 

SupervlS<lf de Ações do Instituto 
CPF: 034.626.668-86 
RG: 11.662.721 

e: J ~)___.,2 
>"' Preíeflura Munlclpál de Miguetõpolis 

Naltn Miguel Neto 

lnsli1ulo de Previde~ne~ia:.::dO~s~S~e~~~·~.!:l!·.,..· ·,,,..... unlclplo da Mlguelópolls 

C:::.....:::g 

Vanl luci de Paula Ferreira Lacerda 

Contador 
CPF: 057.252.798-55 
RG: 13.200.527 
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QECLARACÃO 

Nalm Mtguel Neto. Prefeito, DECLARA para os devidos fins. que o Termo de Aeotdo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 
0066512017. finp~o entre o/a Miguefópolis e o lnstltuto de Previdência d0$ Servidoces Pú~icos do Munlcipio de MJguelõpofls e-m 11/09/2017, foi 
publicado em~l(l!i.t got-Y no 

.!:) mural 
()jornal _ ___________ Ediçêo n• _____ ,, de __ / __ / __ _ 
() O!ario Oncial do - Ediçlio n• , de __ / __ / _ _ _ 

Por ser expressão da verdade. firma a presenle. 

Mlguelópol1$, 1.LJ.í'L1J .2QIY 

Nolm Miguel Neto 

Prefeito 








