
Mato Grosso do Sul , 29 de Novembro de 2019   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul   •    ANO XI | Nº 2490 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/assomasul                                                                                 29 

 

Professora, MAYARA PENHA BARBOSA RODRIGUES, 

Categoria “PI” Nível “A”, matrícula 1730-4, pelo período acima 

especificado. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

JAIR SCAPINI 

Prefeito Municipal  

Publicado por: 

Andrea A. Leite Barbosa 

Código Identificador:827FE1A2 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA 

CNPJ: 129869260001-87 

 

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CQNFISSÃO 

DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 

00869/20191) 

  

DEVEDOR - Ente Federativo/UF: guia Lopes da Laguna/MS. CNPJ: 

03.403.896/0001-48. Endereço: Rua Adalberto de Menezes, 208, 

Bairro: Planalto. CEP: 79230-000. Telefone: (067) 3269-1336. E-

mail: gabinete@gll.ms.gov.br. Representante legal: Jair Scapini. CPF: 

290.538.890-00. Cargo: Prefeito. E-mail: gabinete@gll.ms.gov.br. 

  

CREDOR 

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipal 

de Guia Lopes da Laguna/MS. Endereço: Rua Adalberto de Menezes, 

208, Bairro: Planalto. CEP: 79230-000. Telefone: (067) 3269-1336. 

E-mail: ipsmgll@gll.ms.gov.br. Representante legal: Pedro Antonio 

Ovelar Garcete. CPF: 338.709.261-04. Cargo: Presidente. E-mail: 

pedrogarcete@hotmail.com. 

  

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de 

Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com 

fundamento na Lei n° Lei Municipal n° 1.234/2019 e, Lei Municipal 

n° 1.235/2019 e em conformidade com as clausulas e condições 

abaixo: 

Clausula Primeira - DO OBJETO - O Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS-IPSMGLL é 

CREDOR junto ao DEVEDOR Município de Guia Lopes da Laguna 

da quantia de R$ 485.147,04 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e 

cento e quarenta e sete reais e quatro 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 06/2019 a 09/2019, cujo detalhamento 

encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP 

anexo. 

Pelo presente instrumento o Município de Guia Lopes da Laguna 

confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-

lo na forma 

aqui estabelecida. 

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação 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$ 

485.147,04 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta e 

sete reais e quatro centavos), será pago em 10 (dez) parcelas mensais 

e sucessivas de R$ 48.514,70 (quarenta e oito mil e quinhentos e 

quatorze reais e setenta centavos) atualizadas de acordo com o 

disposto na Clausula Terceira. 

A primeira parcela, no valor RS 48.514,70 (quarenta e oito mil e 

quinhentos e quatorze reais e setenta centavos), vencera em 

20/12/2019 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 

Clausula 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 apos esta data. A dívida objeto do 

parcelamento constante deste instrumento e definitiva e irretratável, 

assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da divida, atualizada 

pelos critérios fixados na Clausula Terceira ate 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 através dos documentos constantes 

nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social. 

Clausula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - Os 

valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês 

do vencimento do debito ate o mês anterior ao de sua consolidação em 

que tenha sido 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 debito 

ate o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n" Lei n° 

1.234/2019 e, Lei n° 1.235/2019. 

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Clausula 

Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da 

consolidação dos débitos ate o mês anterior ao do vencimento da 

respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão 

responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 

1.00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da 

consolidação ate o mês anterior ao do vencimento da respectiva 

parcela. visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer 

das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, 

incidira atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento 

até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que 

tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e 

acréscimo de juros legais simples de 1.00% ao mês (um por cento ao 

mês), acumulados desde o mês do vencimento ate o mês anterior ao 

do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento). 

Clausula Quarta DA VINCULACÃO DO FPM - O DEVEDOR 

vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia 

de pagamento dos valores. 

a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e 

não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da clausula 

terceira; 

b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de 

acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente 

atualizadas, na forma da legislação do ente. 

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente 

financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para 

Debito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios 

– FPM”, conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor 

ate a quitação integral do acordo de parcelamento. 

Clausula Quinta - 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 

clausulas do termo; b) a falta de pagamento de 03 (três) Prestações 

consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das 

contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 

2017, por 03 (três) meses consecutivos ou alternados. 

Clausula Sexta - DA DEFINITIVIDADE - A assinatura do presente 

termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e 

irretratável do debito, sem que isso implique 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 dívida fundada com a unidade gestora do RPPS. 

Clausula Sétima - DA PUBLICIDADE - O presente termo de acordo 

de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrara em 

vigor na data de sua publicação. 

Clausula 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 foro de sua Comarca. 

Para fins de direito, este instrumento e firmado em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma e diante de 02 (duas) testemunhas. 

  

Guia Lopes da Laguna – MS, 27/11/2019. 

  

JAIR SCAPINI  

Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna  

Usuario
Destacar
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PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE 

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da 

Laguna/MS- IPSMGLL 

Publicado por: 

Pedro Antonio Ovelar Garcete 

Código Identificador:53FA601A 

 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO. 

DECRETO 109 

 

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0109 DE 28 DE NOVEMBRO 

DE 2.019 

  

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO  

ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS  

PROVIDÊNCIAS”. 

  

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA 

LAGUNA - MS , no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 

VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da 

Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n. 1.217 de 19 de 

dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da 

Lei 4.320/64. 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional 

Suplementar , no valor de R$ 23.218,41, para reforço da(s) seguinte(s) 

dotação(ões) orçamentária(s): 

  

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS 

  

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS 

  

04.01.04.122.3012.010-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Juri 12.000,00 

  

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

05.01.12.365.5012.025-339030-Material de Consumo 518,41 

  

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

07.01.10.301.6012.064-339048-Outros Auxilios Financeiros A 

Pessoas Fisi 6.000,00 

  

07.01.10.305.6012.069-339048-Outros Auxilios Financeiros A 

Pessoas Fisi 4.700,00 

  

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 

anterior serão utilizados recursos  provenientes da anulação parcial 

da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

  

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

05.01.12.361.5012.075-339030-Material de Consumo 70,41 

  

05.01.12.365.5012.025-339030-Material de Consumo 448,00 

  

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

07.01.10.301.6012.059-339014-Diárias - Civil 231,30 

  

07.01.10.301.6012.059-339032-Material de Distribuição Gratuita 

265,02 

  

07.01.10.301.6012.059-339033-Passagens E Despesas Com 

Locomoção 500,00 

  

07.01.10.301.6012.091-339030-Material de Consumo 9.703,68 

  

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

SERV.URBANOS E TRAN 

  

08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

SERV.URBANOS E TRAN 

  

08.01.26.782.8012.015-339030-Material de Consumo 2.952,13 

  

08.01.26.782.8012.015-339030-Material de Consumo 912,31 

  

08.01.26.782.8012.015-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Juri 8.135,56 

  

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE NOVEMBRO DE 

2.019 

  

JAIR SCAPINI 

Prefeito Municipal  

Publicado por: 

Cleide a Dias Portilho 

Código Identificador:934A36EE 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 194/2019 

Processo nº 164/2019 

Dispensa de Licitação nº 077/2019 

  

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a 

empresa CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES EM 

RECUPERAÇÃO INTEGRADO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM 

TRATAMENTO PSICOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO E 

TERAPÊUTICO ADEQUADO PARA INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

Dotação Orçamentária: 

4 - 09.09.02-10.301.0702-2.056-3.3.90.39.00-0.1.81-505 - Ficha: 526 

Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

Vigência: 08/11/2019 à 08/08/2020 

  

Data da Assinatura: 08/11/2019 

  

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006. 

Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO 

NUNES, pela contratante e Marli Aparecida Martins Mattos, pela 

contratada  

Publicado por: 

João Batista F. de Souza 

Código Identificador:2F0DB1FE 

 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

RATIFICAÇÃO 

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2019 

  

Considerando que o Município de IGUATEMI/MS está devidamente 

consorciado ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO 




