
 

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

Av. Espírito Santo, 70 – Centro - Guaçuí-ES – Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
e-mail: contato@fapspmg.es.gov.br – site: www.fapspmg.es.gov.br 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: FAPSPMG - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores 

Públicos do Município de Guaçuí 

EXERCÍCIO: 2020 

 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO 

 

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a unidade gestora do 

FAPSPMG, recebeu todas as contribuições patronais e dos servidores, inclusive dos 

cedidos, da competência do exercício de 2020, vincendas no exercício, de todos os 

órgãos e entidades da administração pública. 

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, inclusive dos cedidos, da 

competência do mês de dezembro de 2020 foram recebidos dentro do exercício de 2020 

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiências financeiras conforme 

preceitua o Art. 44 da Lei Municipal 2.927/2001 e o Art. 26 da Portaria MPS 403/2008 e 

suas alterações foram pagos integralmente dentro do exercício num total de R$ 

2.423.289,72 (Dois milhões e quatrocentos e vinte três mil e duzentos e oitenta e nove 

reais, setenta e dois centavos). O aporte atuarial devido do exercício de 2020 em 

decorrência do parágrafo único do art. 1º do Decreto Municipal 11.414/2020 foi recebido 

por esta unidade gestora e totalizou R$ 4.285.804,56 (Quatro milhões duzentos e oitenta 

e cinco mil e oitocentos e quatro reais, cinquenta e seis centavos). 

Por derradeiro, declaro que todas as parcelas vincendas no exercício de 2020 dos 

parcelamentos 1044/2013, 02000/2017, 02161/2017, 02207/2017, 02208/2017, 

0623/2018, 1405/2018, 00955/2019 , 00956/2019 e 00262/2020 foram recebidas por esta 

unidade gestora e totalizou R$ 5.156.720,70 (Cinco milhões e cento e cinquenta e seis mil 

e setecentos e vinte reais, setenta centavos). 

Declaro, por fim, que foram cobrados e recebidos todos os encargos financeiros, 

decorrentes de recolhimentos em atraso no exercício, de todos os órgãos e entidades da 

administração pública. 
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Guaçuí-ES, 02 de março de 2021. 

 

 

Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes 
Presidente Executiva do FAPSPMG 
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