
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N° 01111/2016) 

DEVEDOR 

Ente Federativo/UF: 

Endereco: 

Bairro: 

Telefone: 

Guacui/ES 

Praca joao Acacinho 

centro 

(028) 3553-4950 

CNPJ 

CEP: 

Fax: 

27.174.135/0001-20 

29560-000 

(028) 3553-1794 

E-mail: 	 gabinete@guacui.es.gov.br  

Representante legal: 	Vera Lucia Costa 

CPF: 
	

948.212.597-53 

Cargo: 
	

Prefeito 
	

Complemento: 

E-mail: 	 veracosta09lhotmail.com 
	

Data iniclo da gestao: 
	

01/01/2013 

CREDOR 

Unidade Gestora: 

Endereco: 

Bairro: 

Telofone: 

E-mail: 

Representante legal: 

argo: 

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores PUblicos do 

Av. Espirito Santo425 

Centro 

(028) 3553-2522 

rppsguacui@bol.com.br  

Celma Aparecida goncalves Moreira Gomes 

848.070.757-72 

Presidente 

CNPJ: 

CEP 

Fax: 

Complemento: 

04.376.371/0001-23 

29560-000 

(028) 3553-2522 

E-mail: 	 gcelrna@hotmail.com 	 Data inicio da gestao: 	03/09/2015 

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissäo de Débitos Previdenclérios em conformidade corn as 
cläusulas e condicOes abaixo 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores PUblicos do Municipio de Guacui é CREDOR junto ao DEVEDOR Municipios de Guacui da quantia 
de R$ 2.917.092,89 (dois milhOes e novecentos e dezessete mil e noventa e dois reals e oltenta e nove centavos), correspondentes aos valores de 
Contribuicao Patronal devidos e nSo repassados ao Regime Prôprio de Previdéncia Social - RPPS dos servidores pUblicos, relativos ao perlodo de 
01/2015 a 01/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. 

Pelo presente instrumento 0/a Municipios de Guacui confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quita-lo na forma aqui 
estabelecida. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestacao quanto ao valor e procedéncia da divida e assume integral responsabilidade pela 
exatidSo do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existéncia de outras 
importSncias devidas e nSo incluidas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo periodo. 

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO 

montante de R$ 2.917.092,89 (dois milhSes e novecentos e dezessete mil e noventa e dois reals e oitenta e nove centavos), será pago em 60 
'--essenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 48.618,2 1 (quarenta a oito mil e seiscentos e dezoito reals e vinte e urn centavos) atualizadas de 

acordo corn o disposto na Cláusula Terceira. 

A primeira parcela, no valor R$ 48.618,21 (quarenta e oito mil e seiscentos e dezoito reals e vinte e urn centavos), venceré em 20/01/2017 e as demais 
parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se a DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério 
deterrninado na Clãusula Terceira. 

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orcamento de cada exercicio financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das 
contribuicoes que vencerem apos esta data. 

A divida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratével, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, 
atualizada pelos critérios fixados na Clãusula Terceira ate a data da inscriçao em Divida Ativa. 

Flea acordado que a DEVEDOR e a CREDOR prestarao ao Ministério da Previdéncia Social todas as informacoes referentes ao presente acordo de 
parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes PrOprios de Previdéncia Social. 

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAçAO DOS VALORES 

Os vabores devidos foram atualizados pebo IPCA acumulado desde a més do vencimento do débito ate o rnês anterior ao de sua consolidaçao em que 
tenha side disponibilizado pebo Orgao responsãvel por sua apuraçao e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao més (zero virgula cinquenta per 
cento so més), acumulados desde a més do vencimento do débito ate o més anterior ao da consolidaçao, e multa de 0,20% (zero virgula vinte por 
cento), conforme Lei no Lei n.° 4075/2015. 

Parégrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serSo atualizadas pebo IPCA acumulado desde o mês da consolidacao 
dos débitos ate o més anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pebo órgao responsével per sua apuracao 
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao més (zero virgula cinquenta per cento ao mês), acumulados desde a més da consolidacao ate o més 
anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter a equilibrio financeiro e atuarial. 
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Farãgrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado ate a data de seu vencimento, incidirá 
atualizaçao pelo IPCA acumulado desde o més do vencimento ate o més anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo orgo responsávelo por sua apuraçao e acréscimo de juros legais simples de 050% ao més (zero virgula cinquenta por cento ao 
mes), acumulados desde o mês do vencimento ate o m(§s anterior ao do pagamento e multa de 0,20% (zero virgula vinte por cento). 

Cláusula Quarta: DA VINCULAcAO DO FPM 

O DEVEDOR vincula o Fundo de Farticipação dos Municipios - FPM como garantia de pagamento dos valores: 
a) das prestaçoes acordadas neste termo de acordo de parcelamento e nSo pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira; 
b) das contribuiçOes previdenciãrias nSo incluidas neste termo de acordo de parcelamento e nSo pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na 
forma da legislacao do ente. 
A vincuIaco será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberaçao do FPM da "Autorizacao para Débito na Conta 
de Repasse do Fundo de Participaçao dos Municipios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor ate a quitacäo integral do 
acordo de parcelamento. 

Cláusula Quinta - DA RESCISAO 

Constituem motivo para rescisSo deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimaçao, notificaçao ou interpelacao judicial ou 
extrajudicial, quaisquer das seguintes situaçOes: 

a) a infracao de qualquer das cläusulas do termo; 
b) a falta de pagamento de 3 (trés) prestacOes consecutivas ou alternadas; 
C) a auséncia de repasse integral das contribuiçOes devidas ao RPPS, das competéncias a partir de marco de 2013, por 3 (trés) meses consecutivos ou 
alternados; 
d) a revogacao da Autorizaçao para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participaco dos Municipios - FPM. 

)áusula Sexta - DA DEFINITI VI DADE 

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

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE 

0 presente termo de acordo de parcelamento e confissSo de débitos previdenciários entraré em vigor na data de sua publicaçao. 

Cláusula Oitava - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dUvidas que porventura venham surgir no decorrer da execucSo do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro 
de sua Comarca. 

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

Guacui - ES / 21/12/2016 

Prefeituranirtal de Guacui 

Vera Lucia Costa 

RG: 052107679 1FF RJ 
	

RG: 000455814 SSF RO 
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AUTORIzAçAO PARA DEBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTIcJPAçA0 DOS 
MUNICPIOS - FPM 

Ariexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissäo de Débitos Previdenciários 

Acordo CADPREV n o  01111/2016 Data 20/12/2016 

Valor consolidado 2.917.09289 Valor da prestacão inicial 48.618,21 

NUmero prestaçOes 60 Vencimento i °  prestacao 20/01/2017 

DEVEDOR 

Ente Federativo Guaçu i/ES CN PJ 27.174.135/0001-20 

Representante Legal Vera Lucia Costa CPF 948.212.597-53 

Conta para débito Banco do Br ash Agencia n o  0370-0 Conta no  8511-1  

CREDOR 

Unidade Gestora e Pensão dos Servidores PUblicos 
CNPJ 04.376.371/0001-23 do Municipio de Guaqui 

Representante Legal Celma Aparecida goncalves Moreira Gomes CPF 848.070.757-72 

Conta para crédito Banco do Brasil I 	Agencia n ° 	I 0370-0 Conta n°  16178-0 

1. 0 ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condicao de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na 
-rma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima dentificado, cientifica o Banco do Brasil de que, Segundo 0 

'stabelecido na clãusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculaçao dos valores do Fundo de Participacao dos Municiphos - FPM como 
garantia de pagamento: 
1.1 - das prestaçoes acordadas no termo de acordo de parcelamento e näo pagas no seu vencimento; 
1.2— das contribuiçoes previdenciárias não incluidas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. 

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada as liberacoes do FPM e transferir para a conta da Unidade 
Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento: 
2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestacão do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuhçoes 
não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo 
atualizado do valor devido, corn cOpia ao ente. 
2.2 - Recebida a comunicacäo, o Banco do Brasil debitarã o valor devido na conta do ente federativo, na data de hiberaçao da primeira parcela 
subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora. 
2.3 - Se o valor disponivel na conta do FPM não for suficiente para liquidacao do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, 
dando-se preferencia aos valores de que tratam 0 item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o residuo será debitado na parcela subsequente de crédito 
do FPM. 
2.4-0 valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo- 
se o Banco do Brasil de qualquer responsabihidade quanto ao seu cálculo. 

3. 0 ente federativo declara-se ciente de que a revogaçao desta autorizaçao antes da quitaçao integral do acordo de parcelamento constituiré causa 
para a rescisão antecipada do termo de acordo, corn as consequéncias estabelecidas em sua cláusula quinta. 

4. Esta autorizacao constitui para integrante do termo de acordo e será, apas assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da 
Previdéncia Social, por rneio do CADPREV. 

Guaçu i/ES - 21/12/2016 

ASSINATURAS 

VER L!CIA COSTA ENTE FEDERATIVO 
Municipal 

OWL.  ,TRICULAW BANcoDoBRAsll(*) 

() Identificar 0 responsâvel (nome, car 0 e matricula). 



TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV No 01111/2016) 

DEcLARAcA0 

Vera Lucia Costa, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e ConfissOes de Débitos Previdenciários n° 
01111/2016, firmado entre 0/a Guaçui e o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores POblicos do Municipio de Guaçui em 21/12/2016, foi 
publicado em //_________ no 

()mural 
()jornal 	- Edicao n° ______________ de  
() Diflrio Oficial do 	- Ediçao n'_, de 	I 	I 

For ser expressao da verdade, firma a presente. 

Guaçui, 	 9 
Ver Lucia Costa 

ref to 

fl 
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