
DEVEDOR 
Ente Federativo/UF: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

Representante legal : 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

CREDOR 
Unidade Gestora: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone: 

E-mail : 

Representante legal: 

CPF: 

Cargo: 

E-mail: 

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO PE DÉBITOS PREVIPENCIÁRIOS (ACORPO CAPPREV N" 00616/2017) 

Minduri/MG 

Rua Penha,99 

Vila Vassalo 

(035) 3326-1219 

municipio@minduri.mg.gov.br 

José Ronaldo da Silva 

413.912.926-34 

Prefeito 

municipio@minduri.mg.gov.br 

Instituto de Previdencia Municipal de Minduri - IPMM 

Av. Getulio Vargas, 87 

centro 

(035) 3326-1322 

ipmm_minduri@gmail .com 

Dilza Ferreira de Castro Oliveira 

524.383.176-04 

Superintendente 

ipmm_minduri@gmatl.com 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data inicio da gestão: 

CNPJ: 

CEP: 

Fax: 

Complemento: 

Data início da gestão: 

17.954.041 /0001-10 

37447-000 

(035) 3326-1444 

01/01/2013 

09.584.171/0001 -80 

37447-000 

(035) 3326-1444 

Superintendente 

30/04/2008 

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n• 
1.061117 de 14/06/2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

O Instituto de Previdencia Municipal de Minduri - IPMM é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Minduri da quantia de R$ 994.096,82 (novecentos 
e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não 
repassados ao Regime Próprio de Previdência Social- RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 09/2015 a 11/2016, cujo detalhamento 
encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. 

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Minduri confessa ser DEVEDOR do montante ci tado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui 
estabelecida. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestaçao quanto ao valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela 
exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras 
importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período. 

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO 

O montante de R$ 994.096,82 (novecentos e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas 
mensais e sucessivas de R$ 16.568,28 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto 
na Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, no valor R$ 16.568,28 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), vencerá em 30/07/2017 e as 
demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o 
critério determinado na Cláusula Terceira. 

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

A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, 
atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa. 

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de 
parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Prevtdência Social. 

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇAO DOS VALORES 

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que 
tenha stdo disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), 
acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidaçao, conforme Lei n• 1.061/17 de 14/06/2017. 

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IN PC acumulado desde o s da consolidação 
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgã spons ·v por sua apuração 
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desd m solidação até o mês 
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV W 00616/2017) 

Paragrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidira 
atualizaçao pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsavelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao 
mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento). 

Clausula Quarta - DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: 

a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; 
b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; 
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou 
alternados. 

Clausula Quinta- DA DEFINITIVIDADE 

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratavel do débito, sem que isso tmplique em novação ou 
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante 
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como divida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE 

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação. 

Cláusula Sétima - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, 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. 

Minduri - MG / 30/06/2017 

e Minduri - IPMM 

Dilza Ferreira de Castro Oliveira 

-Testemu~"""~~~~~-~~ 
Danilo Moura Penha 

Tesoureiro 

CPF: 263.481.446-15 

RG: M-1. 720.454 

Luiz Paulo Pacheco 

Agente Administrativo I 

CPF: 790.127.447-68 

RG: M-6.820.284 
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV No 00616/2017) 

DECLARAÇÃO 

José Ronaldo da Silva, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de DébitOA PreviQínc.liíJ!O)i..Q,0 

00616/2017, firmado entre o/a Minduri e o Instituto de Previdencia Municipal de Minduri- IPMM em 3010612017, foi publicado em U3 J01- '-=~="'--"'!-_ 
no 

}4 mural 
()jornal ...,..., _ _____ ____ - Edição n° ---,,.------' de __ / __ / __ _ 
( ) Diário Oficial do - Edição n° , de __ / _ _ / _ _ _ 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

Minduri, Oj 1Q!{_roifJ.Jrf 
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO- DCP 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO 

CNPJ: 17.954.04110001-10 Número do acordo: 00616/2017 Data de consolidação do Termo: 30/06/2017 

Ente: Prefeitura Municipal de Mindun I MG Data de assinatura do Termo: 30/06/2017 

Titulo: Termo de Acordo de Parcolamento 001 /2017 Data de vencimento da 1• 30/07/2017 

Le1 autorizaliva do parcelamento: 1.061/17 cie 14/06/2017 

2. RESULTADO DA RUBRICA 

Rubrica: Cor.tribuiçâo Patronal 

Comp3tênc!a: Inicial : 09/2015 Final: 11/2016 Quantidade do Parcelas. 60 

Diferença apurada: 837.049,11 Diferença apurada éftualizada: 994.096,82 

V;:ior da parcela na data de consolidação: 16.568,28 

r:Cr!lérlo!:õ de atu<~llz:,çao p .. ra consolidação de> débito: 

Llnáice: INPC Taxa de j ures: 1 ,00t~m Tipo de juro~: Simpl.:!< Multa: 
----------] 

~Crrtério;, do ::tu .. !i:o:3ç5c das parcelas vincendas: - ] ndice: !NPC 1 axa de juros: 0.50 om Tipo de juros : Simples 

~ -Cr!térios de atua!!zação das parcelas vencidas: 

Índico: IN PC Taxa de j uros: 0,50 am Tipo de j uros: Simples Multa: 1,00% I 
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO- DCP 

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA 

COMPETÊNCIA DIFERENÇA APURADA ÍNDICE(%) VARIAÇÃO(%) ATIJALIZA.ÇÃO JUROS PERC (%) ~ .M..U..L.IA 
DIFERENÇA 

ATUALIZADA 

09/2015 47.923,26 0,51 11,13 5.333,86 20,00 10 651,42 63.908,54 

10//.015 47.33!),83 0,77 10,29 4.870,86 19,00 9.919,27 62.125,96 

11/2015 47.812,88 1,11 9,07 4 336,63 18,00 9.386,91 61.536,42 

12/2015 47.579,83 O,!lll 8.10 3 i353,97 17,00 e 743,75 60.177,55 

13/2015 40.763.04 0,90 8,10 '>.301,81 17,00 1.491,02 51.555,8'{ 

0112016 51.861,42 1,51 6,49 3.365,31 16,00 8 836,36 b4 063,59 

02/2016 5( .427,23 0,95 5,49 3.15~.75 15,00 9 087,00 69.666,98 

03/2016 55.935,89 0,'~4 5,03 2 613,58 14,00 B 224.93 65.974,40 

04/~016 53.601,74 0,64 4,36 2.337,04 13,00 1.272,04 63.210,82 

05/2016 55.015,10 0,98 3,35 1.843,01 12,00 6 8<'2,97 63.681,08 

06/2016 54.673,45 0,47 2,87 1 569,13 11,00 6.186,68 62.429,26 

07/2016 55.647,7<: 0,64 2,21 1 229,1:11 10,00 5.687,/5 62.565,28 

08/2016 55.949,77 0.31 1,90 1.063,05 9,00 5 131 ,15 62.143,97 

09/2015 54.753,71 o 08 1,81 991.04 8,00 4.459,58 60.204,33 

10/2016 54.558,90 0,17 1,64 894,77 7,00 3.881,76 59.335,43 

11/2016 56.209,34 0,07 1,57 882,49 6,00 3.425,51 60.517,34 

TO'!"AL: 837.049, 11 41.839,61 115.208,10 994.096,82 
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO- DCP 

4. ASSINATURAS 

ENTE: Prefeitura Municipal de Minduri I MG - 17.954.041/0001 -10 

Representante L~gal: 413.912.926-3~- José Ronaldo da Silva Data:aQ~ ~-~ 

UNIDADE GESTORA: Instituto de Prev1dcncia Municipal de Minduri 1Pr..1M- 09.584.171/0001 ·80 

Reprcscniaote Legal : 524.383 176-04- Diiza Ferreira de Castro Oliveira Ol!ta:3Qi~ :RDJf:/ 

T~STEMUNHAS· 

fllon1o: Nome: lu;z ?;:;uio Pac.hew 

Car~j:J: fescu;e,ro Cargo: Agent~ .Adl••;~:ist•..,,: 'L' : 

CPF: 253."!!1.446-15 CPF: 790.i27.447 68 

~ 

'à: _;_~W{ 
êXJ 

~-------- ------------------------· ------ --·-·- -· -·· - -· ----·-· ··-· -·--
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