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• TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 

CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua bom Pedro II, n. ° 826, bairro Centro, CEP. 78.900-
0100  inscrita no CNPJ sob o no 05903 125/0001-45, doravante denominado 
DEVEDOR, representado neste termo pelo Sr. ROBERTO EDUARDO 
SOBRINHO, Prefeito de Porto Velho, CPF n ° 

006.661.088-54 e RG n°. 
11833529 55P/R0, residente e domiciliado.-m Porto Velho  , e o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E, ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO - IPAM, autarquia municipal, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, devidamente inscrito no CNPJ n°  34.481.804/0001-71, com sede a Rua 
Dr. Antonio Lourenço Pereira Lima, 2774, bairro Ernbratel, Porto Velho-RQ, 
doravante denominado CREDOR, neste ato representado por seu Diretor 
Presidente JOÃO HERBETY PEIXOTO DOS'REIS, CPF n° 493.404.252-00, e 
RG no 585.362 55P/PO, árgao direto no 8mbito do Administraçao Municipal, 
instituído em i de outubro de 1990, pela Lei Complementar n°. 001/1990, com 
fündatnentos na Lei Ccinpintentárn° 290, de 29 de novembro de 2007; acordam 
o seguinte: 

•	 Pelo presente instrumento o Município de Porto Velho confessa ser 
devedor de dívida oriunda da falta de repasse previdencidrio da Carnara Municipal 
de Porto Velho, conforme discriminado na cláusula primeira deste termo de 

• parcetamento, comprometendo-se à quitação na forma aqui estabelecida. 

O DEVEDOR renunc[a expressamente a qualquer contestaç&i quanto ao 
valor e procedência de divida, assume integral responsabilidade pela exatidão do 
montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do 
IPAM de apurar, a qualquer tempo, a exist&-icia de outras importancias devidas, 
nao inchjídas neste instrumento ainda que relativas ao mesmo período, bem como 
de se proceder ao encori-tro de contas de outros valores detectados,.
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CLÁU5U PriMEIA 
- bo OBJETO 

O IPA Instituto - de Previdência e Sistênda dos Servidores do 
Município de Porto Velho é 

CEbQR do Município de Porto Velho de dívida oriunda da falta de 
repasse previdenciárjo do Camora Municipaj de Porto 

V€lho, 
relativa ao período de 1995 a 0O2, do montante original de $ 3.782.228069 (três milhões setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais sessenta e nove centcvns) sendo f$ 1.010.515,01 (um milhão, dez mil, quinhe05  
e quinze reais e um centavo) da parte segurado e $ 2.1.71368 (dois mi1hes setecentos e séfenta e um mil, setecentos e treze 

reais e sessenta e oito 
centavos) resultQndo a dívida em $ 9.589.417,11 (nova milhões  quinhentoj e 
oitenta e nove mil, quatroce 05  e dezessete reais eonze centavos) Consolidada em 30 de novembro de 2007 

sendo R$ 7.O27.369,5lsete rfli1h5es vinte e sete 
miJ, trezentos 

 e €Ssenf e nove reais e cinquenta e um centavos) da 
-v c

Mensaís
ontr,U,0 PATRONAL-r-a ser repassada em 240(duzent05 e quarenta) parcel i R$ 2.562.047,60(dofs milhões, quinhe 0

5 e sessenta e dois mil, 
quarenta 

e Sete reais e SeSseflfr centavos) 
da contribujç0 p'e EMPIEGAbO a pido em ÓO(* sessentà) pcirE mnàjj morJcj ON-01/2OO de 

23/01/07 e prevista no art. 1, ÍflCÍSOS 1 e II, respectjvamenfe da 
Lei 

Comple no 
 290, de 29 de novembro de 2007, com QtUQlizaço monetária efetuada pelo IPCA 

mais Juros de 0,5% a.m,, nao cumulativo até 30 de novembro de 2007. 

CLÁUSULA SEGUNÔA 
- 

DO  PAGAMENTO 
1 

- 

 

Estabelece- -Se- que o valor atualizado da dívld0 proveniente do 

DEVEDOR para com o CREDOR referente °o períoj0 de c'905-to de 1995 a dezembro de 2002 é de R$ 9.58941711 (nove mílhe3 quinhe
ntos e Oitenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e onze centavos) sendo R$ 7*027 

 369 51(set mi!hes vinte e Sete mil, trezentos e 
sess0 e nove reais e 

cinqüenf e um 'centavos) da contribuição PATRONAL e 
$ 2.56204760(d. 

Milhões quinhentos e sessenta e dois'  mil, quarenta e Sete reais e sessen
ois 
ta 

centavos) atualizado conforme 
clátui0 pr,me ira.

-'' 
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II - 
O parcelamento, de acordo com o art. 32 da ON n° 01, de janeiro 

de 2007, no montante de R$ 7.027.369,51 (sete milhes, vinte e sete mil, 

trezentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e um centavos), da parte 

PATRONAL em 240 parcelas, de $ 29.280,71 (vinte e nove mi!, duzentos e 
o 

oitenta reais e setenta e um centavos) e $ 2.562.047060 (dois milhes, 

quinhentos e sessenta e dois mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos), da 

parte do SERVIDOR, em 60 parcelas, de í$ 42.700,79 (quarenta e dois mil, 

setecentos reais e setenta e nove centavos), mensais e sucessivas, conforme 

determina a Lei Municipal n°  290, de 29 de novembro de 2007, acrescidas de 

juros de 0,5% (meio. por cento) e atuciUzaço pelo IPCA, a cada vencimento. 

III A primeira parcela, no valor R$ 29.280,71 (vinte e nove mil, 

duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos), no qüe diz respeito à parte 

empregador, e R$ 4270079 (4;jarent(i:e-  dois mil, setecentos reais e setenta e 

nove centavos), no que diz respeito à parte do servidor, será paga até o dia 08 de 

fevereiro de 2008, e as demais parcelas, na mesma data dos meses ulteriores, 

comprometendo-se o tDEVEbÕR a paga-kis em dia, acrescidas de juros de 0,5% 

(meio por cento) e atualizaçaío pelo IPCA. 

IV Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, 

incidirão ,juros de 0,5% (meio por cento) com atualizaçao pós-fixada com base no 

IPCA do respectivo perípdo em atraso. 

V - O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada 

exercício financeiro, as verbas necessórias ao pagamento das parcelas e das 
J. 

contribuições que vencerem após ri data estabelecida no irem LEI. 

VI - O parcelamento da dívida constante deste instrumento é definitiva 

e irretratável, ressalvados os privilégios assegurados ad CREDOR para a sua 

cobrança judicial atualizada pelos citados te a data da inscriçdo em 

blvlda Ativa,1 



a) c, 
 demonstrativo. previdenciárk; 

b) o drnonstraivo fnartceiro, e 
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VII - A eficácia deste Termo de ConfisSo e Parcelamento de Débitos 

révidenciár!os ficará na dependncia do cnmprovaçao do recolhimento regular, 

nas épocas próprias. das parcelas e das .contribuiçeS correntes, a partir da 

competncict do mês em que este Termo for assinada. 

III - Fica o bEVEbOR comprometido a informar o pagamento de cada 

parcela mensal deste Termo e o recolhimento de quaisquer contribuições 

previdenciária correntes mensais, incidentes sobre a retnuneraçao dos servidores 

efetivos, tanto da parte retida dos servidores efetivos, quanto da parte 

ronal, em conformidade com as aUquotcts previdenciária5 apuradas pelo Cálculo pat  
;Atuarial enviado ao Ministério dq Previdncio. social, e definida em Lei 

Municipal, através dos seguintes doúmentoS 

 

   

:) o comprovante de repasse 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CORREÇÃO 

O montante será atualizado pelo IMA, acrescido a taxa de juros legais 

de 0,5°/ (meio por cento) ao mas, e as parcelas vincendas determinadas na 

Cláusula Segunda, serío atualizadas pelo IPCA, acrescidas da taxa de juros legais 

de.0,5% (meio por cento), visando o equilíbrio financeiro e. atuaria]. 

CLÁUSULA QUARTA -  DA INADIMPLEt4CIA 

Fica convencionado entre as partes que o no pagamento pelo bEVEDOR 

de qualquer das parcelas nos vencimentos estipulados implicará no imediato 
i&ci 

vencimento do saldo devedor remanescente, passando a ser f~ I--- 
em 

Ativa do CREbOR, com os acrescimoS lega1s, -  

/ 

1' 

- 

. PRØ0 
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CLÁUSULA QUINTA - DA MORA 
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Li 

O CREDOR não está obrigado a providenciar qualquer notíficaçao ou 
interpelaço para constituir o DEVEDOR, em mora pelo nao pagamento de três 
parcelas consecutivas ou nao do presente Termo, sendo que o simples e puro 
inadimplemento ja obrigará o DEVEDOR a pagar a totalidade remanescente na 
forma prevista na Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

Constitui-se em motivos para rescisao deste acordo, que ocorrerá 
independentemente de qualquer intimação, notificaçao ou iriterpelaçao judicial  ou 
etrajudicial: 

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento; 
b) a falta de pagamento de três parcelas,  consecutivas ou nao, ou a 

falta de recolhiménto. de . qualquer-' das contríbuiçes mensais 
correntes, e 

C) a falta de recolhimento de quaisquer contribuir,  ôes correntes 
mensais, incidente sobre`a remuneração dos servidores efetivos. 

A rescisao do presente acordo por de3cumprirnento de quaisquer das 
c~., - , l
, —uisulas servira para snscr:çao do debito em Divida Ativa no toda ou em parte 

A rescisão deste acordo implicará na atuclizaço monetária sobre o 
rsaldo devedor, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial, acrescida dos 
juros legais, a contar da data da última parcela paga, até a da inscriçio da dívida 
e honorários advocatícios. 

CLÁUSULA SÉTIMA - b bEFINmvrbAbE 

A assinatura do presente Termo pelo bEVEbO3-importa em confissao 
lo débito, sem que isso implique em nova ao ou ts(çco configurando ainda, 
onfissao extraj,,tdicial nos temos dos t. 34V, 353 e 354 do C6digo de 

frocesso Civil.7 \\ 
1
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ROBERTO EDUARDO SOBRI O 
Prefeito unICiQ 

L 
CPF: 

XÁ 

CPF:,0 2 

eniunhas: 
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• CLÁUSULA OITAVA - 

 

DA PUBLICIbAbE 

O presente Termo de Acordo dê Parcelamento e ConfiSsO de Débitos 

a data d sua pubIicaç0 no Diário Qfícial do 
Previdenci&05 entrará em visor n  

Município. 

CLÁUSULA NONA bO FORO 

Paro dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no 

decorrer da execuçao do presente Termo, as partes de comum acoo elegem o 

foro da Comarca do Município de Porto Velho, do Estado de Rondônia. 

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, diante de 2 (duas) testemunhas. 

Porto Velho(RO), 12 de dezembro de 2007. 

JOÃO HERBETY .TO DOS REIS 
Prei. 'PIAM 



CPIO JE POJ2O VELH 
LEI COMPLEMENTAR N° 290 ,DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007. 

"Autoriza o Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de 
Porto Velho - IPAM a realizar Termo de 
Parcelamento de Dívida com o Poder 
Legislativo Municipal e dá outras 
providências". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição 

que lhe é conferida no inciso IV, do artigo 87 da, da Lei Orgânica do Município de 
Porto Velho, 

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, 

aprovou eu sanciono a seguinte 

LEI COMPLEMENTAR: 

Art. l'. Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho - IPAM, autorizado a realizar Termo de Acordo de 
Parcelamentos de Débitos Previdenciários, de competência do Poder Legislativo 
Municipal, referente ao período de agosto de 1995 a dezembro de 2002, nas seguintes 

condições: 

§ l. Os parcelamentos deverão atender ao seguinte prazo: 

- 
O prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) meses à dívida 

oriunda de débitos patronais; 

II - 
O prazo máximo de 60(sessenta) parcelas mensais para as 

contribuições descontadas dos servidores municipais. 

§ 21. Ao valor principal das parcelas a que se referem os incisos 1 e II do 
parágrafo primeiro, deverão ser acrescidos juros e multa na forma da Lei ". 



((3 DE PuODTO VELH Reu 

          

Art. 20. O Termo de Acordo de Parcelamentos de Débitos aos quais se 
refere esta Lei Complementar deverá ser firmados até 31 de dezembro de 2007, de 
forma improrrogável. 

Art. 30. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Fazenda - SEMFAZ, poderá deduzir o valor das parcelas respectivas, da importância 
relativa aos repasses constitucionais ao Poder Legislativo Municipal e, efetuar a 
transferência desses valores ao IPAM. 

Art. 41. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 
Complementar n° 284, de 18 de maio de 2007. 

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO 
Prefeito do Município 

MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES 
Procurador Geral do Município 


