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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E Ar 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, 

O Município de PORTO VELHO/RO, pessoa juro ídica de direito público 
interno, com sede na Praça Padre João Nicolett, 826,. Centro, ?ort& Velho, 
Rondônia, CEP 76.801-066, inscrito no CNPJ sob o n° 05.903.125/0001-45, 
doravante denominado DEVEDOR, representado neste termo pelo Sr. 
ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, Prefeito, portador do CPF no. 
006.661.088-54, residente e domiciliado em Porto Velho/RO, e o INSTITUTO 
DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SER • RES DO 
MUNICIPIO DE PORTO VELHO, situado na Rua Antonio LôurençóPereifa 
Lima, 2760, Centro, neste município, neste ato representado' pelo Sr. JOÃO 
HERBETY PEIXOTO DOS REIS, Diretor-Presidente do Instituto, portador do 
CPF n°. 493.404.252-00, residente e domiciliado em ]Porto Velho/RO, doravante 
denominado CREDOR, com fundamento na Lei Complementar n° 382 de 24 de 
junho de 2010, acordam o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto 
Velho é CREDOR, junto ao município de Porto Velho/RO. da quantia de 
R$57.582.586,52 (cinqüenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), correspondente às 
contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos municipais, no que diz respeito à parte 
patronal, dos servidores e parcelas em atraso referente a termo firmado 
através do processo n0  0516/029  nos termos da Portaria MPS n° 402, de 
10/12/2008, e prevista na Lei 'Complementar no 382 de 24 de junho dejl2olo,  a 
importância acima declarada, discriminada nas planilhas em anexo, 4e deste 
instrumento faz parte integrante. 
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Pelo presente instrumento o município de Porto Velho/RO confessa 'ser 
DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui 
estabelecida. 

Ao DEVEDOR e CREDOR fica o direito de apurar, a qualquer tempo, a 
existência de importâncias devidas por ambas as partes, inclusas ou não neste 
instrumento, ainda que relativas ao mesmo período. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento 

Os valores originais e atualizados da dívida, referentes às contribuições da parte o patronal, dos servidores, do período de janeiro de 1995 a agosto de 2008 e parcelas em atraso estão discriminados conforme planilhas em anexo. 

O montante relativo à parte patronal e das parcelas em atraso é de R$ 
49.606.725,96 (quarenta e nove milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e vinte e / cinco reais e noventa e seis centavos) será pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 206.690,55 (duzentos e seis mil, seiscentos e 
noventa reais e cinqüenta e cinco centavos ), conforme  determina a Lei 
Complementar no 382 de 24 de junho de 2010, acrescidas dos juros e atualizações 
estabelecidos na cláusula terceira. 

O montante relativo a parte dos serydoxes é de R$ 7.976.860,56 (sete milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos) será pago em 60 (ses
132.947,68 (cento e trinta e dois m

senta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 
novecen 

 
tos 

 e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos ), conforme determina a Lei Complementar n° 382 de 24 de junho de 2010, acrescidas dos juros e, atualizações estabelecidos na cláusula terceira. 
A primeira parcela, no valor consolidado de R$ 339.638,23 (trezentos e trinta e 
nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), vencerá em 30/09/2010 e as demais parcelas, na mesma data dos meses ulteriores comprometendo DE , ..se o VEDOR a pagar as parcelas na fixada, acresci dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira. 
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Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das p=elas, incidirão juros de l.% 
(hum por cento) ao mês e correção pelo IPCA. desde a data do vencimento até a 
data do pagamento, conforme artigo terceiro, parágrafo único 4a Lei. 

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

A divida, objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e 
irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial, atualizada pelos 
citados índices até a data da inscrição em Divida Ativa. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA Da Correção 

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acrescido de uma taxa de juros 
de O,5.% (meio por cento) ao mas, e as parcelas vincendas determinadas na 
Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 
0,5 % (meio por cento) ao mês, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. 

CLÁUSULA QUARTA: Da Retenção e Repasse 

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios FPM, e o repasse ao CREDOR na Agência 2757-x, Conta a° 7219.2, do Banco do Brasil, do valor das parcelas estabelecidas 
na Cláusula Segunda, atualizado pelo IPCA acrescido de uma taxa dp juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, na data do seu ven 
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CLÁUSULA QUINTA - Da Rescisão 

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá 
independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial: 

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

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas 
servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte. 

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor 
pelo IPCA, sujeitando-se o DEVEDOR âsua cobrança judicial, acrescida dos 
juros de 01 % (Hum por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga até 
a da inscrição da dívida, e honorários advocatícios. 

CLÁUSULA SEXTA: Da Delinitividade 

A assinatura do presente termo pelo DEVEDOR importa em confissão do débito, 
sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão 
extrajudicial, nos temos dos art. 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Publicidade 

O presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão  de Débitos Previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação. 

CLÁUSULA OITAVA: Do Foro 

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente Termo, as partes, de comum acordo, elegem o fofto da 
Comarca do Município de Porto Velho, do Estado a: Rondônia. 
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joÃo HERBE 
Representan, 

OTO DOS REIS 
nidade Gestora, 

Testemunhas: 

Nome: EME 
CPF: 437.93 

DIAS Nome: L PINTO DA SILVA 
CPF: 079 : 85.16272 
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Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

Porto Velho/RO, 24 de Junho de 2010. 

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO 
Representante Legal do Ente 
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LEI COMPLEMENTAR N°. 382, DE 24 DE JUNHO DE 2010. 

'Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
acoido de Parcslamento de Divida cõm o 
Reg rne Próprio de Previdência do Município 
de Porto VelhoRPPSIPAM, e dá outras 
pmvklén~,*. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribUição 
que lhe é conferida no inc. IV do art. 87 c.c inciso XV, do art. 67 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. 111. Fica o Chefe do Poder Exeçutivo Municipal autorizado a celebrar 
acordo de parcelamento dos débitos oriundos das contribuições devidas e não 
repassadas pelo município ao Regime Próprio de Previdência e Mslstlncle do 
Município de Porto Velho - RPPS-lPAM, com vencimento até 31 de janeiro de 20099  
em até 240 (duzentas e quarenta) preslações mensais e consecutivas, e das 
contribuições descontadas dos segurados ativos e inativos, e dos pensionistas, 
relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mnsals e consecutivas. 

Parágrafo único. Os débitos referidos no caput deste arto
ifn 

queIes 
originárlos de contribuições previdenclárvas, constituídos ou não, inscritos ão em 
dívida ativa, que sejam obJeto  de ação judicial ou que conste de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 

Ait 219. O RPPS/IPAM é credor do Município de Porto Velho, no valor 
discriminado em planilha que deverá fazer parte integrante do Termo de Confissão e 
Parcelamento de Débitos Previdenclárlos, referente às contribuições p nciárlas 
devidas e não repassadas ao Regime Próprio de Previdência dos S. •' do 
Município de Porto Velho - RPPSIIPAM, deduzido os créditos do Município ::taflt5S. 
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Procurador Gera 4unicípb 
MÁRIO JÓNAS FREIT GUTERRES 
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Art. '3°. Para a consolidação do 
montante, no pagamento das pres 

vincendas, ser* utlIado o Indice Nacional 
de Preços ao Consurridor 

— 
tações 
IPCA, 

er acrescidas de taxe de luros de 6% (seis por cento) ao ano, visando mant o equllbiio 

financeiro e atuarial. 

Parágrafo único. No caso de atraso no pagamento das parcelas 

mencionadas no "
0  101 o recoltinento das parcelas ficará sujeito 

à incidência do 

IPCA acrescido do percentual de Juros de 12% 
(doze por cento) ao ano. 

Ait 4°. Para 05 fins deste leio Poder 
EXeCUbVO 

referidas prestações mensais em conta bancária do Município, 
em agência integrante 

da rede arrecadadora das receitas 
advindas do Fundo de ParticaÇãO dos Municípios 

-FPM. 

Para o Inicio do pagamento dos débitos referidos 
no  artigo  10 

a taliz co nte do artigo 98 da Wí 11.19~9 o desta lei, de acordo com 
Município terá uma carência de 03 (hés) meses. 

Art 6°. As despesas com a execução  desta lei correm por 
conta de 

dotações orçamsntádas próprias, 
consignadas nos respectivos orçamentOS anuais, 

supIementadas se necessário. 

ArL 7°. R.vogamSe as disposições em contrário. 

r  -  ) 

ROBERTO EDUARDO SOB1HO 
Prefeito do Município 

JOÃO HE; -1 OTO DOS REIS 
r P . ~ ,JedOIPAM 
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