
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENIO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS /ACORDO CADPREV Nº 01108/20171 

DEVEDOR 
Ente FederatlvolUF: 

Ender9Ç0: 
Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 
Rep,.1entant1 legal: 

CPF: 
Cargo: 

E~all; 

CREDOR 
Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-ma11: 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mal!: 

Miguelópolis/SP 

Praça V<YtlO Mariquintla nº 100 

Centro 

(016) 3835-6600 

gablnete@mlgU<llopolls.sp.gov.br 

Nalm Miguel Neto 

057.252.848-59 

Prefetto 
prefelto@mlguelopolls.sp.gov.llf 

Instituto de PreWJencia dos Servidores PUblioos do Muniqpio de 

Avenida Rodotfo Jorge n'(I 630 

Centro 

(016) 3835·5055 

1nst11u1oprevidencia@mlgue'°PO(is.sp.gov.br 

Cklldlnel da Silva Brito 

131.174.318·96 

Presidente 

clelde@lprevmlguelopolis.sp.gov.br 

CNPJ: 45.353.30710001.()4 

CEP: 1453().000 

Fax: (01 6) 3835"6600 

Complemento: 
Data Inicio da gHtlo: 01/0112017 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

06.082.30310001-37 

14530-000 

(016) 3835-5055 

Complemento: Diretora-Presidenta 

Data Inicio da gestão: 02/01/2017 

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão de Débitos Ptevidenclários com fundamento na lei n• 
3.702de 01/0912017 e em confomlidade com as cléusu\as e condições abaixo : 

Cléusula Pnmeíro - 00 OBJeTO 

O Instituto de Providencia dos Servld0<es P\iblloos do Munlelplo de Miguek)polis é CREDOR junto ao OEVEOOR Munlclplos de Migue169<>Rs da quantia 
de R$ 31.328.299,24 (trinta e um milhões e trezentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), oorrespondentes 
aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e nêo repassac!Os ao Regime Prôprlo de Prevldênci<l Social - RPPS dos servidores públicos, 
relativos ao perlodo de 0612006 a 021201 O, cujo de talhamento enoontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento • OCP anexo. 

Pelo presente Instrumento ola Municípios de Mfgue'6polls confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a qulté-lo na forma aqui 
estabelecida. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer cpntestação quanto ao valor e procedência da divida e assume Integral respongabflkfade pela 
exatidão do montante declarado e oonfessado, fando, entretanto, ressatvado o dUeito do CREDOR de apurar. a qualquer tempo, a existência de outras 
lmpottênclas devfdas e nao lnduklas: neste ln$trumento. ainda que relativas ao mesmo perlodo. 

Cláusula Segunda. 00 PAGAMENTO 

O montante <le R$ 31.328.299,24 (trinta e um milhões e trezentos e vinte e oito mll e duzentos e novent.a e nove reais e vinte e quatro centavos). seril 
pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de RS 156.641,50 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta 
centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Teroe-ira. 

A primelre parcela, no valor RS 156.641,50 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), vencerá em 
30/10/2017 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo~se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas data.s fixadas, 
atualiz:adas conforme o crilério <leterminado na Cléusula Terceira. 

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento <le cada exerclcio financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
oontrlbulçoes que vencerem após esta data. 

A divida objeto do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e trretrlltével, assegurando ao CREDOR a cobrança ju<licial da divida, 
etuallzada pelos critérios fixados na Cléu&ula Terceira até a data da lnsc~~o em Olvida Ative. 

Fica aOOJdado que o DEVEDOR e o CREDOR prestar.lo ao Ministério da Previdência Social todas as lnfor;maÇOe& referente& ao presente acordo de 
reparcelamento através dos documentos oonstante-s nas normas que regem os Regimes Próprios <le Previdência SociaJ. 

Clilusula Terceira - OA ATUAl.IZAÇÃO DOS VALORES 

A apuray&o do novo saldo devedor, celculado e partir dos valores atualizados da con""41dação do paJCOlamento antel1or e das prestações pagOll deste, 
atualiza<los pelo IPCA acumlilado, acrescidos de juros legais slmptes de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), aa.imulados, desde a 
data <lo valor consolidado do (re)parcelamento e prestações pagas anterior até a data de consolidação atuaJ. 

Parãgrafo primefto ·As parcelas vin<:endas determinadas na Cláusula Segunda serio atualizadas pelo IPCA aa.imulado desde o mês <I consolidação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha si<lo disponibilizado pelo órgão respons.ã pars aptJração 
acrescido de juros legal& simples <I• 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês). acumulados desde o mês da solldaçã até o mês 
anterior ao do vencimento <la respectiva parcela, visando manter o equllfbrio lin.anC§!!lro e atuarlal. 
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Parégrafo segundo - Em caso de atraso no p.a~mento de quaisquer das parcelas, sobre o va1or atuaUzado até a data de seu vencimento, inci<Hré 
atualização pelo IPCA ecumutado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
dlsponiblliz.ado pelo 6rgao responsâvek> por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento &O mês), acumulados 
désde o mlls do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2.00% (dois POf cento). 

Cláusula Quarta: OA VINCULAÇÃO DO FPM 

O DEVEDOR vincula o Fundo de Partlcipaç.ao dos Municlplos . FPM oomo garantia de pagamento dos vak>res: 
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. atuaJlzadas na forma da clâusula terceira; 
b) das contribuições previdenciérias não lncluidas neste termo de acordo de paroetamento e l'\êO pagas no seu vendmento, devidamente atualizadas. na 
fonna da legislação do ente. 
A vinculaç.ão serâ foonallZ&da por meio do fotneclmento ao agente fín.a.ncelro responsável peia liberação do FPM da •Autorização pare Débito na Conta 
de Repasse do fundo de Participação dos Municipios • FPM". conforme anexo a êSle tarmo, é deverá permanecer em vigor até a quftação integral do 
acordo da parcelamento. 

Cláusula Quinta · DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisao deste termo da acordo da parcelamento. independentemente de tntimaçao, notificação ou lnterpelaçao Judicial ou 
extrajudicial, quaisquer das se-guintes situações: a) a Infração de qualquer das cláusulas do termo: b} a farta de pagamento de 3 {trê.s) restaçôes 
c:onseeutivas ou alternadas: c) a ausência de repasse integral das oontributções devidC1s &o A:PPS, das eompetênclas a partJr de abril de 2017. por 3 
(três) me:ses consecutivos ou al'temados. 

Clâusula Sexta. DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva a irretratável do débito. sem que Isso implique em novaça,o ou 
transaç.ão, configurando 4tinda, confls.são exttajudlclal, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo ClvU, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabiliiado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Clâusula Sétima. DA PUBLICIDADE 

O J)fesente termo de aOOfdo de reparcelamento e c.onfissão de débit05 previdenciários entrara em vigor na data de sua publicação. 

Cláusula Oitava • DO FORO 

Para dirimir QUaisquar dúvidas que pcxventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as panes. de comum acordo, elegem o foro 
de sua Comarca. 

Para fins de cfiraito, este lnwumenlO é firmado em 2 (duas) l/ias de !gual toe< e fõtma e diante de 2 (duas) tostemunf\a$. 

M!gueló~ls • SP / 11/0912017 

Testemunhas: 

Helena Silva de Freitas Gontijo 

Supeivlsor das Ações do Instituto 
CPF: 034.626.668·86 
RG: 11.862.721 

Profoitur·~ Munlelp:il do Mlgu•lópolis 

Nalm Mlguet Neto 

Va"'8 1.Ucl de Pauta Ferreira Lacerda 
Contador 
CPF: 057.252.798-55 
RG: 13.200.527 

' 



TERMO QE ACORDO PE REPABCELAMENIO E 
CONFISSÃO PE QÉB!IOS PREV!QENCIAB!OS !ACORDO CAQPBEV N" 011Q8/201Z) 

QECLARACÃO 

"'"" MllJuel Neto.- · OECU\BA para os - fins - o T"""' de - de Repan::elamenlo. Con- de°"""'" Pre.--,.. 
01108/2017, ftnnedo tntl9 ola~uel6polls •o lns bllJIO de p,..,.,.,... dot S«vidoro• Pllbficos do Muniaplo clt MlgUtiOpdlO em 11J09/2017, foi 
publocOdo tm ...Ll.JJ!l_t :(O!:[_ no 

J.)mural 
()jomal _ _ ________ • EdlÇãO n• _____ ,, clt __J __ / __ _ 
()oi.no Ollcltl cio • Edlçao ,.. <I• __ 1 _ _ 1 _ _ 

PO< ser t>l.Pftts&o de verdade, firma a presente. 

MigutlõpoH1. J.1..Jô .20 I :V ) 
- ·-----___...-./ - -::::7 <<::::_ __ _ 

e ;::::a= 
Nlim Miguel Neto 

F'rtl9ilo 












