
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENIO E 
CONFISSÃO DE DIÕB!IOS PREl/IDENC!ÁR!OS (ACORDO CADPREY Nº 01105/2017\ 

DEVEDOR 

Ente Fedenttlvo/UF: 

Endereço: 

B•lrro: 

Telefone: 

E-mau: 

R•pre-Mntante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 

Unldad• Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 
Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

Mlguelópolis/SP 

Proçe Vovo Mariq\Jlnha nº 100 

Centro 

(016) 3835-6600 

gabinete@migUêlopoHs.sp.gov.br 

Nalm Miguel Neto 

057.252.848•59 

Prefeito 
prefeito@mlguelopolls.sp.gov.bc 

Instituto de Prevldencla dos SeMdotas Públicos do Munlclplo de 

Avenida ROCIOlfo Jorge nº 630 

~ntto 

(016) 3835-5055 

institutoprevidencia@migoelopolis.sp.gov.br 

Cleidlnei da Silva Brito 

131.174.318-96 

Presidente 

cleide@lprevmlguelopolis.sp.gov.br 

CNPJ: 45.353.307/0001-04 

CEP: 1453().()00 

FIX: (016) 3835-6600 

Complemento: 

Data Inicio da gestão: 01/0112017 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 
Data Inicio da -tão: 

06.062.303/0001-87 

14530-000 

(016) 3835"'5055 

Olretora-Presklente 

02/0112017 

As partes acima lden!lfica<las filmam o presente Tenno de Acordo de Reparoelameoto e Ccntlssao de Débitos Previdenciários oom fundamento na Lei n• 
3. 702 de 01/09/2017 e em conformidade com as cláusulas e oond!ções abaixo : 

C!éusula Primeira • DO OBJETO 

O lnslituto de Pfevidenc:ia dos Sorvld0<os Pllblloos do Munlclplo de Mlguelópolis é CREDOR junto ao DEVEDOR Munlelpios de Mlgue16polls da quantia 
de RS 3.251.530,55 (três milhões e duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos). correspondentes aos 
vaJores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência SoelaJ - RPPS dos servidores públicos, 
relativos ao pertodo de 05/2011 a 0112012, cujo detalhamento encontra-$& no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento .. OCP anexo. 

Paio presente instrumento ola Munlclpk>s de Miguel6polis eoníe$$a ser OEVEOOR do montante citado e compromet&-se a quitá-lo na forma aqui 
estabelecida. 

o DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer eontestaçao quanto ao valor e prooed6ncia da divida e assume integral responsabllldade pela 
exatldêo do montante declarado e confessado, ficando, enlretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qt1alquer lempo, a existência de~s 
llnportandct.s (levidas ti nau inclukJa::s nt1:s1.t1 i1nslrumt1nlo, ~bKJ~ q~ ltd~Uv~:s ti() llMi&lllO petkxJO. 

Cléusula Segunda· DO PAGAMENTO 

o montante de R$ 3.251 • .530,55 (três mlthõe$ e duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos). será P&QO em 
200 (duzentM} parcelas mensais e suce:sslvas de R$ 16.257 ,65 {dezesseis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) 
atualizadas de acordo com o disposto llB Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, nova1or R$16.2.57,65 (dezesseis mll e duzentos e clnqoonta e sete reais e sessenta e cinco centavos). venceté em 30/1Ql2017 e as 
demais paroelas na mesma data dos meses posteri()(es, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as paroelas nas datas fixadas. atualiiadas confotme o 
aitério determinado na Cláusula Teroeira. 

O DEVEDOR 58 obriga. tembém, e çon&ignar no orçamento de cada exerctcio financeiro. as verbas necessilrias ao pagamento das parcelas a das 
contribuições que vencerem após este data. 

A divida objelo do reparcelamenlo conslante desle lnstrumenlo é definillva e lrrelrelável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, 
alualizada pelos crltérios fixados na Cl~usula Terceira até a dala da lnscrlçêo em Divida Ativa. 

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministélio da Providência Social todas es lnformaÇOes referenles ao presente acordo de 
repsroelemento através dos dooumentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social. 

Cléusula Tereelra - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

A apuração do novo sakfo devedor, calculado a partir CIOS valores atuallz.ados da consolidação do parcelamento anterior e das prestações pagas deste, 
atualizados pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenla por cento ao mês), acunwlados, desde a 
data do vaJor consolidado do (re)parcelamento e prestações pagas anterior alé a data de oonsolidayão at~I. 

Pa~.rafo primeiro - As patcelas vfncendas detennlnadas na Clãusu1a Segunda serio atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em qu& lenha sido disponibilizado pelo ótgão responsável por sua apuraçao 
aCf8scldo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vfrg\Jla cinquenta por canto ao mês), a ados desde o mês da consolidação até o mês 
anterior ao do vencimento da respectiva parcela, vl$ando manter o equlllbrio financeiro e at ai. 
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Parágrafo segundo .. Em caso da atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o vaJor atualizado até a data de seu vencimento, lncidirâ 
atuallzação pelo IPCA acumulado desde o mês do venclm•nto até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponlbil~ado pelo órgão responsévelo por sua epuraçao e ecréscimo de Juros legal$ simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados 
desde o mês do vencimento êlté o mês anterior ao do pagamento e multa de 2.00% (dois por cento). 

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO 00 FPM 

O DEVEDOR Vincula o Fundo de ParticfpaÇão dos Munictplos - FPM como garantia de pagamento dos vatores: 
a) das pres&açõe$ aootdadas neste termo de aootdo dê pasce&amento e não pagas no seu vencimento. atuallia<fas na focma da ch\usula teccelra; 
b) das contn'bulçiões prevldenc:iârias não inctoidas neste termo de acordo de parcelamento e não pél9a.S no seu vencimento, devidamente atualizadas. na 
forma da legisl~ do ente. 
A vinculação seré formelizada por mek> do fornecimento eo egente finanoeiro responsávet pela liberação do FPM da •Autorização pars Débito na Conta 
de Repasse do Fundo de Participação dos Municlpios • FPM;4 , conforme anexo e este termo, e deve ré permanecer em vigor até a quitaçêo integral do 
aoordo de parcelamento. 

Cláusula Oulnla • DA RESCISÃO 

Constituem motlvo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, Independentemente de intimação, notificação ou interpelação judk:ial ou 
extrajudicial, qU<llsquer des segulnles sltua969s: a) a Infração da qualquer das cláusulas do termo: b) a falta d• pagamento de 3 (três) reslações 
consecutivas ou alternadas: e) a ausência de repasse integral das oontribuições devidas ao RPPS. das competências e partir de abril de 2-017. por 3 
(três) meses consecutivos ou alternados. 

C!áuwla Selda ·DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente termo de aCOfdo pelo DEVEDOR Importa em confissão definitiva e irretratável do débtto, sem que isso implique em novaçao ou 
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial. nos temos dos artigos 348, 353 e 354. do Código de Pcooesso Clvll. d~endo o montante 
parcele_do ser devidamente reçonheeido e oontabtli?.ado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cláusula Sé6ma • DA PUBLICIDAOE 

O presento termo do aoordo de reparcelamento e coolissão de débitos pravidenelárlos entrará em vigor na data de $Ua publcação. 

Cláusula Ollava - 00 FORO 

Para dirimir quaisquef dúvidas que porventura ven.h.am surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, eh9gem o foro 
de sua Comarca. 

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

Mlguelópolls -SP 111/0912017 

Teatemunhae: 

Helena Siiva de Frellas Gontijo 
Supef\llsor das Ações do Instituto 
CPF: 034.626.668-86 

RG: 11 .862.727 

Prefeil\Jra Munlclpal de M!g<Je~Os 
Nt\lm MloUEM Ne1o 

lnstiWto de Pre\/ide""'"-oõs erv 

Vania Luol de Paula Ferretta Lacerda 
Contador 
CPF: 057.252.798-55 

RG: 13.200.527 
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DECLARACÃO 

Naim Moguol - . P19lelo, OECl.AAA pata os deWloo r .... quo o Te<mo de Aco<do de Repa,_IO e~ de Dtblloo P-... 
01105/2017, llnMdo ,t!\tre ~~lópol1s e o lnslituto de P- dol SeMclorn P<Thlcos do Mt.ro!dplo de Miguolópolil em 11/09/2017, foi 
oubl- em .1.Llfl:J..l WJ.J::_ no 

~muro! 
()jomal ·Edição"'~--_, de_l__J __ 
() Ol*rlo~o~n~c:i.~J~d~o------- • Edição nº • dt -'-'---

Por &er expNMio da verdade, firma a pre&e1tte. 

M!guol6pollt, 1.L_itl'> / .t() /Y 

Ntlm Miguel Nolo 

P19r.llo 

' .. 










