
TEByO DE ACQROO DE BEPARÇEl.AMENIO E 
CONflSSÃO PE pt;erros PREYIPENClABIOS !ACORDO CAOP8EY N" 020Q1/2Q13l 

DEVEDOR 

Ena FedonltNo/UF: 

Er>clitroço: 

Baom>: 

T-o
E..,..11: 

Represem.mi. legal: 

CPF: 

c.vo: 
E-mail: 

CREDOR 

Unidade Gestora:: 

Ender-: 
Bairro: 

T•fone: 
E-mail: 

~tant.legal: 

CPF: 

C"'llo: 

E-mail: 

~elOpoflS/SP 

Praça VCN6 MariquW>a n" 100 

c.n1r0 
(016) 383.>6600 

~lopab.-.br 
.-.io ""'1donça Jorge 

19S.076.166-IO 

Prefeito 

~no@mlgueloi>ols.5;>.p.br 

kts::JIUIDde Pnovld6nóa do5SemclO<es Pl'lbllcosdo~de 

A_,ldio Rodallo Jorge n° 630 

Centro 

(016) 3835-6644 

ínsli11JlaD<el/idencia@nig<~ollup.fP' br 

Aplleada 5""a da fr.;ll>S AIVOS 

090.ll&C 638.QB -c:id:ifroilasnlves@holrnai.com 

CNPJ: 45.353.307/0001-04 

CEP: 14530-000 
Fax: (016) 3835-6600 

Complemento: 

Data inicio da gesdo: 01A'.l1l2013 

CHPJ: 

CEP: 

Fu: 

Complemento: 

14530-000 

(016> 383S-5055 

Dota inicio do ge•tão: 02/0112013 

As partesaclmal<l-firmamo""""""" Tem10 deA<>olllode R__,_e Cor.'i$$ão de Débitos "'"'~com MldamenlDna le n• 
3.437 OE 29/08/2014 e em ccnf01>1-comasclàusulase C01dções abaim 

Clausula Pri,_,, - DO OBJETO 

O IDsllbJID de ~a dc>s $erv.dot&s PUbicos do Muncpio de Mlguel6pols é CAEOOR junto ao DEVEDOR Mtnelplos de Mogualõpalls da~ 
de R$ 2Hl54.843,89 (vinte e um lllil1>ões e cinquenla e qu>Kro mi e oilDa!ntos e~ e Uês real5 e oílen1a e nove centallo$~ cxxrespoodentes aos 
v-..ns de Conl'ibUOÇAD l'lllrOnal (240 -ses) de...ios e nao tep39sadoo ao Regime Pióprio de Pr.....,oll1da Social - BPPS do5 seMdoros públex>S. 
relatlVo$ ao penado de 06/2006 a 02121l10. cujo deta!hamenlo encontra-se no Demonslrati"" Con50iiclado do-., - OCP ane><0 

P'*> preoente 'llStrumenlD ofa Munlclpios de Mlguelópcild oonll!ssa Sl!f DEVEDOR do montanle ataclo e comptOmeie-se a qullà-lo na forma aqui 
eslabelaóda. 

O DEVEDOR ""'"nela expessamente a qllalquer cont~ção qu..., ao wlor e proçeoêllCia da divida e aSStJme ln:sgral responsabltidade pela 
.,,..;dfio do mantama dedlAdo e confessado. ticando. enntanll). ressalvado o direotO do CREDOR de -· " qualquer iampo a elCIS1tnae de ouns 
irrcxxt--1das e nao "1ctut::as .-1......._, ainda - retawas ao mesmo periodo. 

a..sula Segunda - DO PAGAMENTO 

o mon- de RS 21 054 8<13.89 1°""te •um ,...hoes a clnqi;enia • quairo m1 •oitocentos• q...-., tr6s - e °'*1t3 e nove C>enlõM>$), ..a Pl'IQ(> 
""'240 (dJzanfDs a ......-1 parcnlas mflnsais e SlJCSSSCVas de R$ 87 728.52 (oilenla e oele mil e- e Wlle e OllD reais e onquenla e dom 
"'""'"'osl a t"'6zad..s de acordo com o c!Jspoo10 na Clàu5'Aa Ten:eira 

A primen paraold, r.ovruor R$ 87 728.52 {oilienla e sete mi e '"'""'"'"''"' W>lê e OllO ,_e cinquenla e dois centaYos). -'i em 3(111012013 e as 
demais I*' 'x n& ml$madata •-pQSU>riores, comp~oOEVEDOR a pagar as '*"""'5 ,_ dalls -.-Jlmdas aini-o 
--rrrmadonac1ausu1aT...-a 

O DEVEDOR se obnga, também. a corlSlgr>ar no or;stnenlo de cada exe..,_ ftnancelro, as "8tbas """"5Silrias ao _.- das pan:elas " das 
conlnbuições que """""rein após esta dala. 

A divida ob)e!o do repal'Cl!iamenlo anslanle deste "1slrurnenlo ê de5niliva e immatável. assegurando ao CREDOR a cobra11ça judicio! da dl-. 
8tl.tilli%ac. pelos crnjfios lbo>doo no CláusUlll Ten:eira ali & dala da mttw;ao em Olvida Atwa 

Fc:a acordado qoo o DEVEDOR e o CREDOR preslatão ao Mnslêno da PreW!ênda Social Iodas as informaç08$ ""emrtes ao presente acordo de 
~nso alrwves dos dOCQ'l\OnlOS consw>tes nas ncnnes que 111gem os Begfnes PrOprlos oe Pte~ Soda!. 

Clausula Te,_. - ClA A TU\l.IZAÇÃO DOS VALORES 

Osv.iloies dweios foram -i.zados pelo IPCA acunularfo desde o mês do ""ncimenlO do déblo ale o mês anterior ao de sua con.-ação em -
- - dlsponibilzado pelo iJ<gão ,__..,1 por sua epuf8Çao e acresodos oe juros lega<S smii>leS de 0.50% ao mês (zero virgule~ por ""'*' ao mês~ a<:umuladas desde o mês do --lo do débilo ale o mês antaaor ao lia conso!odaçà>, conlorm<t lei n~ 3 437 OE 29/08120t4 

Pa<àgmo primeiro -As pan:oelas '1nc<!ndas d!!<er"*'adas na ~a s.g.,._ ser.)() ª"'..._ pelo IPCA aaunutodo desde o mês da consolklaçao 
dos dêbilos al6 o mês anrenor ao do vendmElllo oa respecwa parcela em que lonha sloo dilpanibilizado pejo órgão respons;lwl - sua "'°"ração 
ll08!lcldo de p.,,. legais simples de 0.50% ao mês (Z.eR> v.rg.a cinquenta - cei\1iO "° m1si ac:un'Olfados 
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]"ERMO QE ACQROO OE RfPABCEI AMENTO E 
CQNf!S.qÃO QE l>tB!TOS PREVIQENC!AR!OS IACQRQO CAQPREV N' 020QZl2013l 

- o mts d.o conooid•ção até o mês antena< ao cio venomenio oa ~ pen:ela. YISa'ldO manter o equlibrlo flnilncMo • -"" 

Par1gra'.o se{IU"do • Em caso do al1Mo no Pl'll""*"" de quaisquer ~ pen:elas, sob<" o valor arU811udo até a ""la de """ ,,.._,..nto. tncic1ri 
atua!L?ação ~ IPCA aa;mulad<> desce o mês oo ve.,....,.,nto alé o mês anl..- ao do pagamenlO da respectiva parcela em que tenha 5'CIO 
dlsponf-o pelo 6'gao ~elo per sua apuração e acresdmo de j....,. legas~ oe I.~ ao mês (um per cento ao mês). acumulados 
desde otn6sdo....,nomentoalé oiOOsan:erlo< ao cio pagamenaoe nu:a lle 2.~ (00.Spoc cenk>l 

~la Quarla. DA VINCllAÇÃO 00 FPM 

o DEVEDOR W'ICIJIB o Fundo de Par1igp;oção - Mcriclpios. FPM ""'""garanll3 de pagamento dos -
a)-Pf!!Sl!l<;ees aOOld8das nes:e ~rmode aaordo oe ~e !1'o pagas no ..... -....io .... _.na bma cta cl&usJla tan:en. 
b) das IDVibUIQÕOS previcjenciarias não induidas nesie termo de acQ<dode pa1celain1•1to e não pagas no seu verànento, oevidamente ""-""· na 
t"""" d.o lo!llsliçao do ente 
A W'IQJlaçãO l!êri! (onnalizada~rneio dolomec:o- eo"'31lBl9 ~.....,......,e! pela ~cloFPM da ºAuklnzação para llébilo na Cora 
de Repasse do Fundo lle "-1icípeça<> - Mtricfplos • FPM", w""'"'8 """""a esra iarmo. e - pennanecer em vigor até a qullação lnlegral do 
...,.,..io de parcelam"'*>. 

Clálsula O\Jlnsa • DA RESCISÃO 

Consll1..n mowo IS" raasao deate termo de acor11o de parcelamemo, independenramente de i111mação. nolJficação ou 1n:.es pelação fUdlcial ou 
extn>jud-1, ~·-d& $89Ukltos silua?s: 

a) a l'lfraçto de qualquer d.os cléust.l.as cio 'º"""· 
b) a lal!a de pogamenlD de 3 (ttêsl pr;istaçõeS conseruivas ou aãernadas; 
e)•ª"'*""ª oe ._ Jrugraldll5 annbuoç68•-"" RPPS. -wnpetêndas a partir de rnerçodo 2013. por 3 (l:ts) mesesconseQAIYOSou --d) .. revog;açlio ... Al*lrização piA Dél>llo na Conta de Repasso cio FLR!o de Panicipação cios Munidpias. FPM 

Cl.!usula Sexta -DA DEFINITIVIDADE 

Aasslnaua do pr"""'1lo IBrmO dlt acoolo pele> DEVEDOR "'-1a em oon.'íssao de5nítiva e~ cio- sem que ls>o impioque ern novaçao ou 
transação. config~rando -· a>nfisão extrajudiáal, nos - dos artigos 348. 353 e 354, do Côcfigo de Pruces$o CM!. deVenóo o montaru 
petQ>ltoclo 1or devidamente reoc>11hecldo o COft!Abilzado pelo enia lederali\'o como dlwla fundllda com a uoldade 9"S'°'8 óo RPPS 

O..SU!a Sêllm11 • DA PUBUCIOAOE 

O preserce tenro de aa>rdo de 1 """'<Sdoer.io e cordssão de déllilos P"'Adeoc:liloos - em ,,;g.,. ra data de sua publicação 

Clausula Oilava • DO FORO 

Parot dlmw __ d._ QtJe _.iura venham surgõ- no d<!eone< da execuçêo do "'8$ell(e temio • .,. partes, de comum """'1lo. elegem o kiro 
da sua Comarca. 

Para nns de-· es;e ~ é f81nado em 2 (duas)"""' óe igual ....- e !Qma e dian<• de 2 (duas) ll!Sllll11Ulhas 

Miguelópalis • SP 1 DSm/2013 

~ s..:i de Fretras Goi1l<jo 

SupelVl5a das Ações do ll$MO 
CPF 034 626.668.a6 
RG· 11862.721 

V- Luâdo Poula Fé<Telra Locenla 
Operadorda Foll1a de P;igarnen10 

CPF 057.252.793-55 
RG. 13.200 527 
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TERMO DE ACQROO DE REPARCE! M!flffO E 
CONA$$Ã0 DE oÇa!TQS PREVU>ENClAR!OS IACOROO CAQPREV N" 020Qll20131 

DEçtARAÇÁO 

J\dNJno l.lefldonçá Jo<ge. PrefOGO, DECLARA para os devlóoS lins. que o Tenno de ACO<do de Reparcelamento e Conf1S$6es de Oébll0$ 
f're;idenciários rf' 02007/2013, linnado entro ola Migllelópois e o lnsnarto de PreW!êocia dos Setvtdon!s Pll!licos do Mcnàpio de Migllelópalis ..,. 
OS09t2013. roo put>lleaeo ..,. 00 Jl.J.M /'../ no 

.Atf ""''ai 
()jDmal __________ . E6ção "'----~de 
( ) Diário Oficial dO • Edição nº de 

I 
I 1 __ _ 

Por$<lr _.,~da....,,_, f"""'B presente-

"'9 ie'ópolis, _1:Í;Ll.!...J.aJ IV 
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