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LEI N° 2.136, DE 20 DE MARÇO DE 2013. 

Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Brodowski a firmar o Termo de Confissão de Dívida e 
Renegociação de Débito em Moratória junto a Companhia 
Paulista de Força e Luz- CPFL para os fins que especifica 
e dá outras providências 

ELVES SCIARRETTA CARREIRA, Prefeito do Municipio de 
Brodowski , no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal do Brodowski aprovou 
o Projeto de Lei n° 008/2013, sob o Autógrafo n° 009/2013 (emenda modificativa n° 
001/2013) e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

Artigo 1° - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski autorizado a 
celebrar o Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débito em Moratória n° 
018/CPFL/2013 junto a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL referente o débito 
junto à mesma, equivalente ao valor global de R$ 2.627 .930,55 (dois milhões, seiscentos 
e vinte e sete mil , novecentos e trinta reais e cinqüenta e cinco centavos) . 

§ 1°- O parcelamento será em 85 (Oitenta) meses. 

§ 2°- As parcelas serão corrigidas anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado
IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro que vier a substituí-lo, no 
primeiro dia subseqüente a cada 12 (doze) meses (ou em prazo inferior que venha a ser 
admitido em lei). 

Artigo 2° - Para a garantia do pagamento, fica a Prefeitura Municipal de Brodowski 
autorizada a utilizar cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS, durante o prazo de vigência do pagamento do referido Termo, autorizado por esta 
Lei. 

Parágrafo Único - A utilização da cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) será utilizada, mediante bloqueio solicitado pela Companhia Paulista de 
Força e Luz- CPFL ao banco interveniente, somente para pagamento de alguma parcela 
vencida não paga pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski no seu 
vencimento. 
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Artigo 3° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski consignará nos 
orçamentos anual e plurianual do Município , durante o prazo que vier a ser estabelecido 
no Termo de Acordo, dotações suficientes à amortização do pagamento resultantes do 
cumprimento desta Lei . 

Artigo 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação , revogadas as disposições em 
contrário . 

Prefeitura do Município de Brodowski , 20 de 

Publicad Municipal , na data supra . 

E DA SILVA INÁCIO 
GABINETE 

Praca Martim More ira. 142 - Centro - CEP. 14340-000 - Telefone ( 16) 3664-4 144 



TERMO DE CO FISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM 
MORATÓRIA 1\1. 0 018/CPFL/2013 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI 

Pe!o presente instrumento particular, de um lado a COMPANHIA PAULISTA DE 
FORÇA E lUZ, Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica, com sede na 
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no km 2,5 da Rodovia Campinas - 1'1ogi 
Mirim, n.o 1. 755- Jardim Santana, inscrita no Cadastro Naciona l de Pessoas Juríd icas 
do Ministério da Fazenda sob n .o 033.050.196/0001-88, doravante denominada 
simplesmente CPFL, neste ato representada por 02 (dois) de seus procuradores, 
abaixo assinados e nomeados na sua forma estatutária e, de outro lado o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO'TO I)IE BRODOWSKI, com sede na cidade de 
Brodowski , Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob n.o 07.365.366/0001-03, doravante denominado 
simplesmente CliENTE, neste ato devidamente representado pela sua 
Superintendente Teima Elizangela Mantoani, inscrita na CI RG sob n .0 32 .556 .113-
8/SSP/SP e C.P.F/M.F. sob no 222.204 .548-78 , ainda , comparecendo como ANUE TE 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKX, com sede na cidade de Brod wski, 
Estado de São Pau lo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi cas do l\1in i tério 
aa Fazenda sob o n .o 45.301.652/0001-02, doravante denominada simplesmente 
PREFEITURA, neste ato devidamente representad a pelo Prefei to Municipal Elves 
Sdarretta Carreira, b;asi!eiro, inscrito na CI RG sob n. 0 15. 280.179-0/SSP/SP e 
C.P.F/~Il.F . sob n° 043.626.308-48, no pleno exercício de seu cargo, capacitado e 
autorizado para este ato, têm entre si por justo e acordado, conforme Lei !'vlunlcipal 
ern anexo, em caráter excepcional , pãrcelar c- débito referente ao fornecimento de 
energia elétrica, mediante as cláusulas e condições adiante enumeradas: 

CLÁUSUlA. PRI VIEIRA 
O CliENTE reconhece como legítimo, procedente, líquido, certo e exigível c débito no 
valor de R$ 2.627.930,55 (Dois. milhõHa:r~, seiscentos e vinte e sete mil, 
novet.:ento:s e trinta reais e dnquenta e di'iCO centavos) , referentes às notas , 
fis~ais/contas de fornecimento de ener~ia elétrica vencida~ no ?erí?d~~ de. 13.1.~ .. 2011. ~ 
ace 20.03.2013, parcelas 22 a 2a/24 do Termo ae Conf1ssao de 01'/l<ia e · 
Renegociação ele Débito em Moratóri a no 93.026-1 e parcelas 13 a 31/31 do Termo de 
Confissão de Dív ida e Renegociação de Débito em Moratória no 93.116-0. 

ClÁUSUlP. SEGUNDA 
O valor do débito, ora reconhecido, foi acrescido dos encargos decorrentes da mora, 
inclusive do custo financeiro de mercado pe lo prazo do financiamento, para o 
pagarnento em prestações, sendv esse procedimento de p!ene acordo do CLIE TE. 

P.t\R~.GRAFO ÚNICO 
As pa rcelas serão corrigidas anualmente peio i "ldire Geral de Preços de Mercado -
IGPf--1 divulgado pela Fundação Gett.' iio Vargas, c u outro que vier a substituí-lo. no 
primeiro dia subsequente a cada 12 (doze) meses (ou em prazo inferior que venha a 

l 
N.0 018/ CPFi.}2013- Serviço Autônor;·,o .:te !,gua e Esgoto de fkodows1<1 



----~-~ 
cpfi paulista 

ser admitido em lei), adotando-se o seguinte procedimento: 

(A) calcular-se-á a atualização monetária "pro rata temporis", das prestações 
anteriores, pagas ou não, pela variação acumulada do IGPM; 

(B) da mesma forma, será calculada a atualização monetá ria das prestações 
efetivamente pagas, "pro rata temporis" , a partir do respectivo pagamento; 

(C) a diferença apurada entre o valor das prestações atualizadas pelo índice 
acumulado IGPM- D e o va lor das prestações pagas atualizadas "pro rata temporis" (A
B), será paga pelo CLIENTE de uma só vez, juntamente com a liquidação da primeira 
parcela, subsequente ao período de reajuste, ou da forma que vier a ser admitida em 
lei. 

Fórmula: 

Correção Monetária das Parcelas 

CM da Parcela1 = ( ( 
1Ft IGPM2 
Ft IGPM1 

.Correção Monetária dos Pagamentos 

CM do Pagamento1 = ( ( 
Ft IGPM3 
Ft IGPM2 

) -1 * Valor da Parcela 

) -1 * Valor do Pagamento 

Valor a pagar = ICM da Parcela 1 a 12 - ICM do Pagamento1 a 12 

Onde: 

CM das Parcelai = Valor da correção monetária da parcela vencida no período; 
CM do Pagamento1 = Valor da correção monetária dos valores pagos no período; 
Ft IGPM 1 = Fator do IGPM registrado no mesmo dia do mês anterior à data base do 
cont rato ; 
Ft IGPM 2 = Fator do IGPM registrado no dia do mês anterior à data de vencimento 
da correção ; 
Ft IGPM 3 = Fator do IGPM registrado no mesmo dia do mês anterior ao pagamento; 
Data Base do Contrato = Data até onde foi atualizado os valores devidos (VPL) . 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O pagamento do débito será efetuado em 85 (Oite11ta e cinco) parcelas, conforme 
cronograma de pagamentos abaixo: 

jPARCELA l _ VALOR- R$T'fENCIM~~~~-~ 
I 01/85 i=30.916,83 ~ 20/04/2013 I 

92/85 30 .916,83 1 2o;osao1ª _ _j 
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PARCELA VALOR- R$ VENCIMENTO 

__ Q}/85 30.9~83 . 20/06/20 13 --
1---------'0:.....:4/85 30.916,83 --t-· 20/07 /201_?_ 

05/85 30.916,83 20/08/2013 
06/85 30.916,83 -t 20/09/2013 --
07/85 30.916,83 20/10/2013 
08/85 30.916,83 20/11/2013 
09/85 30.916 83 20/12/2013 
10/85 30.916 83 20/01/2014 

I 11/85 30.916 a3 ~~Jo2;2o14 
l 12;8s 30.916,f?1_-t---@/o3/.2o1:4 --- -, 
was 30.916 83 i 20/04/2014 l 

14/85 30.916 83 2o;o5;2o14 I 
15/85 30.916,83 I 20/06/2014 -~ 

r-~85--- 30.916183 20/07/2014! 

17/85 30.916 83 20/08/2014~ 
'H18/85 30.916 83 20/09/2014 _ 

19/85 30.916,83 ~ 20/10/2014 
20fSS-- 30.916 83 I 20/11/20~ i 

!-------~~~-+----'~~~~~-- I 

21/85 -t- 30.916 83 20/12/2014 I 
22/85 30.916,83-- 20/01/2015 --~ 

r-- 23/85 30.916,83 I 2o;o2;2o1s ~ 
24/85 30.916,83 20/03/2015 ~ 
25/85 I 30.916 83 --!---2õ7Q4i2o1S ___ j 
26/85 30.916,83 20/05/2015 I 
27/85 30.916 83 20/06/2015 J 
28/85 30.916,83 -- 20/07/2015 

r---2---'-9_,___/ 8_;:__5'-----+------'3--'-0---". 9 __ 1-'-6_,_, 8:c_:_3_ 2 o I o 8/2 o 15 
30/85 30.9_16,83 -- 20/09/2015 

I 
31/85 30.916,ª-l__j_ 20/10/2015 
32/85 30.916,83 1 20/11/2Q15 _ _ 

__ 33/85 30.916.m___--t- 29}12/20~~-~ 
f-----"3'---'4/85 30.916,83 ___ I 20/01/2016 __ 

35/85 ~0.916,83 I 20/02/2016 __ 
f-· 36/85 30.916,83 J __ 20/03/2016 --

37/85 +- 30.916,83 I 20/04/20=-.;16=---___, 
38/85 1 -30 .916,83 __ 

1
1 __ -2o76572ol6 

39/85 30.916,83 - 20/06/201.6 
40/85 I 30.916,83 -~ 20/07/2016 I 

~--41/85 30.916,83 ___ -j 20(08gQ_!_§ ___ 1 
~ 42/85 30.916,83 - ___ ]0/0~_2016 __ _, 
~ 43/85 30.916[83 j' 20/10/2Q}6 _____ 1 

~ 44/

8

8;,

5 

... --r_}0~9lnL83 _ __ _1_9L!J/2Q)_§_ _____ ~ 
_ _ 45/85 30.916,83 -~ __ 2QL12[20}§__ _ ___ 1 

=---+--=3=---=0.916,83 
1 

~Q/01/_?0E ____ _ 
~5 30.916,83 J__ 20/02/20_;1] _____ ; 
48/85 30.916,83 1 2.0/03/2017 : 

r 49/85 30.916,83 j_ 20/o47201_7 __ J 
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PARCELA -ti-V_A:-l:-O_R_-:-R-:--$-t_V_E_N_C_IM_E_N_TO---J 

!---5---=0'-'-,l-=--8 5=---+---=3__::co..:...:. 9:...::1:..::6 _&L_ 2 o I o 5 I 2 o 17 

~~j~; ~~:~i~,~~ ;~;~;;;~~~ 
53185 30.916,83 2010812017 
54185 30.916.83 2010912017 -··-

1-----5_5_,_18_5_-+-_30_. 916,83 2011012017 
r----=5~6_,_18~5~~~30=·~9~16~83~~-~2=0~11~1~12~0~~1~7 ___ _ 

57185 30.916 83 2.011212017 
58185 30.916 83 20/01/2018 
59185 30.916 83 20/0212018 

,-6-0-'-18-5--+--3-0-. 916,83 2010312018 

61185 30.916 83 20104/2.018 
62/85 30.916 83 20/0512018 _j 
63/85 30.916,83 I 20/06/2018 _ _j 

~-~4/~8=5---+--~3__::c0..:...:.9~1=6~,8=3--tl -~2=-=0-'-I0~7-'-12~0c~1~8~- , 
1--_6_5-'---/8_5_-+-__ 30.916,83 20/08/2018 _j 

66/85 30.91.6,83 20/0912018 ~ 

67/85 30.916,83 20/10/2018~ 
68185 30.916,83 20/1112018 
69/85 30 .916 83 20/12/2018_ 
70/85 30.916 ~3=t·· 20/.QJ/2019 _jl 

I 71/85 30,916,83 _l_Qj.Q_?j2019 __ 
172í8s 30.916,83 20103/2019 1 

C~5 30.916,83 .. +=- 20/04/2019 -- ] 
74/85 30.916,83 . 20/05/2019 

f----'7--=5'-'-; j-=--:8 5~-+---=3_;-0_..:...::· 9--=1:..::6-'-", 8=-=3'--··--+· 2 0/06/2 O 19 
!---'7-=6'-'-i/8-=--5~-+---=3__::co..:...:. 9=-=1:..::6~8=-=3c__ 2 O/ o 7 I 2 o 19 
!-----'7___:7_,_/-=-8-=--5--+-----'~o. 91_6,83 __ 20/08/20=19=----! 

78/~8~5 ___ ~_;3_;0_.9~1~6~8=-3~-1---2_0~/0~9--'-1_20_. 1_9 __ ~,, 
f---7-=9~/~8-=-5 --+----'3::....:0::..:.'-=-9 =-16:::..J..:=.8-=..;3- 2 0/10/2 o 19 
~----=8:..::0.L.:Ii8=-=5=--~_.::::...30:::..: . ..::..9-=--16::...L.=..83=-- - · 201111201 H 

_8_1"--/8.:;_;5:;__~___;:_3 o-'.. .. --"--9--"--"16 .&L. 2 o; 1212. o 19 ~ 

F 82/85 30.916,83 20/01/202()_ 
!---"8:..=3L:-/'d=--=" 5~-t---=-3 0.::..;•..::..9..::..16=,=8 3 . i 2 0/ o 2/2 o 2. o 
I 84/85 30.916~3 I 20/03/2020 
! 85í85 30.916,83 1 ~ 20/04/2ci2Q_ 

L T o T A l M 2 .627.93_0 55 

CLÁUSULA QUARTA 
Na ocorrência de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas deste inst rumento, o 
valor será atualizado pelo custo financeiro de mercado praticado pela CPFL, no 
momento do efetivo pagamento, acrescido de 2°/o (dois por cento) a t ítulo de multa 
sobre o va lor corrigido. 

Parágrafo Primeiro: 
No descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais ora assumidas, a CPFL, a 
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seu exclusivo critério e independentemente de notificação ou qualquer outra 
formalidade, poderá considera r vencido e rescindido o presente instrumento em todas 
as suas obrigações, exigindo de uma só vez e de imediato o pagamento de todo o 
saldo devedor, cobrando ainda multa de 20/o (Dois por cento) sobre o valor total do 
saldo devedor atualizado pelo custo financeiro do mercado, tornando-se o montante 
total uma dívida imediatamente e"ig ível e t ida como líquida e certa para fins de 
execução judiciaL 

Parágrafo Segundo: 
Considera-se, também, descumprimento contratual o pagamento com cheque sem 
provisão de fundos, aplicando-se, no que couber, o disposto no caput desta 
ClÁUSULA. 

CLÁUSULA QUINTA 
Independentemente do pagamento das parcelas, o CLIENTE se obriga a efetuar, nos 
vencimentos, os pagamentos das contas de energia elétr ica e/ou qualquer outro 
compromisso estabelecido para com a CPFL, sob pena de aplicação das disposições 
contidas na CLÁUSULA QUARTA. 

ClÁSUSULA SEXTA 
É parte integrante desde acordo o ANEXO I que se trata de TERMO DE 
INTERVENIÊNCIA, f irmado entre a CPFL - COMPANHIA PAUliSTA DE FORÇA E 
LUZ, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI e o INTERVENIENTE 
ANUIENTE BANCO DO BRASIL S/ A. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA QUARTA e não havendo cumprimento dos 
compromissos ora assumidos por parte do CUIENTE, este reconhece o legítimo direito 
da CPFL em, imediatamente após o décimo quinto dia de vencimento do compromisso, 
suspender o fornecimento de energia elétrica à unidades consumidoras de 
responsabi lidade do CLIENTE, com base no artigo 17, da Lei 9.427, de 26/12/96 c.c. 

~ o Artigo 172, da Resolução n2 414/10 da Agência Nacional de Energ ia Elétrica - ANEE L, 
ficando condicionado o restabelecimento do fornecimento ao pagamento dos débitos 
existentes, com os respect ivos acréscimos previstos neste Termo de Acordo. 

ClÁUSULA OITAVA 
O CLIENTE deverá, os termos da legislação vigente, promover a devida adequação 
de verbas, se necessário, a fim de fazer constar separadamente o presente acordo na 
Lei Orçamentá ria Anual (LOA) do próximo exercício, com a respectiva dotação 
orçamentária para liqu idação das obrigações ora assumidas . 

CLÁUSULA NONA 
A abstenção pela CPFL do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste Termo 

e Acordo não será considerada novação ou re 11 cia . 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
Na hipótese de existirem demandas judiciais movidas pelo CLIENTE em face da CPFL, 
aquele se compromete, por meio do presente acordo, a desistir das referidas ações, 
finalizando os litígios entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
Fica eleito o Foro da Comarca de Brodowski - SP, com renúncia expressa a qualquer 
outro por mais especial ou privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente termo em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na . presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo 
nomeadas. 

Brodowski - SP, 27 de março de 2013 . 

Nome: Hélio Vianna Pereira Nome: Marney ~adeu Antunes 
Cargo: Diretor Presidente Cargo: Diretor Comercial 
RG: M 175.556- MG RG: 10.227.820- SP 
CPF: 237 .109.776-49 CPF: 043.296.738-94 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI 

Nome: Marcos Mielo 
Gerente de Negócios 
15.250.344 - SP 
075 .679.488-93 

Cargo: 
RG: 
CPF: C f.' F: 
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TERMO DE INTERVENIÊNCIA - ANEXO I 

CREDOR I 
CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E: lUZ, com sede em Campinas - SP, no 
Km 2,5 da Rodovia Campinas - Mogi Mirim - 1. 755, Jardim Santana, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda sob 
no 033.050.196/0001-88. 

PREfEITURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, com sede na Praça Martim Moreira n° 
142, Centro - Brodowski - SP, CEP 14340-000, inscrita no Cadastro Nacional de I 

I 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.o 45.301.652/0001-02. , 

INTERVENIENTE ANUENTE j 
1 BANCO DO BRASIL S.A, Agência Setor Público s~'o Paulo, com sede em São Pa:u:Jo1 

i Capital, na XV de Novembro, 111 -· 11 o andar - Centro, inscrito no CNPJ sob 
1 n° 00.000.000/2885-19 . 
I . 

L----------------------------------------------

As partes, nomeadas e qualificadas neste instrumento, resolvem, de comum acordo de 
vontades, firmar o presente "TERMO DE !NTERVENIÊNCIA", mediante as cláusulas e 
condições a seguir, que as partes mutuamente aceitam, outorgam e, por si, e por seus 
sucessores e herdeiros, prometem fielmente cumprir e respeitar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Por meio do "Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débitos em 
f"'oratória n. 0 018/CPFL/2013", doravante denominado CONTRATO, firmado em 
18 de Março de 2013, a PREFEITURA vinculou ao CREDOR a receita proven iente 
de quotas de participação na arrecadação do ICMS, de sua titularidade. 

Paráprafo lJnico; O pagamento das parcelas do débito contraído pelo SERVIÇO 
UTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI perante o CREDOR, por força 

do CONTRATO, poderá ser efetuado com a interveniência do INTERVENIENTE 
ANUENTE, mediante débito na conta específica que recebe os créditos decorrentes de 
receitas de transferências do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
de titularidade da PREFEITURA, nos termos do presente . 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O INTERVENIEN1·e ANUEN'TE comparece ao presente, na qualidade de me o 
depositário dos recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação do ICM 
de titularidade da PREFEITURA, assumindo apenas e estritamente as obrigaçõe. 
decorrentes da interveniência prevista no presente, hipótese que não implica na 
assunção de qualquer responsabilidade em relação aos débitos garantidos, contraídos 
pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 1E ESGOTO DE BRODOWSKI perante o 
CREDOR. 

ClÁUSULA TERCEIRA 
A PREFEITURA desde já outorga ao CREDOR., em caráter irrevogável e irretratável, 
os poderes suficientes para, na qualidade de seu mandatário, apresentar solicitações 
de débito em conta da PREFEITURA e transferência dos respectivos va lores perante o 
INTERVENIENTE ANUENTE, autorizando igualmente este a adotar quaisquer 
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procedimentos que se fizerem necessários para o f iel cumprimento das obrigações 
assumidas através do presente. 

Parágrafo Primeiro: O CREDOR deverá solicitar a efetivação dos débitos em conta, 
ao INTERVENIENTE ANUENTE, com no mínirno 03 (três) dias úteis de antecedência, 
informando data e valor da parcela, sendo de total responsabil idade do CREDOR a 
apu ração de cada valor solicitado ao I TERVENIENTE ANUENTE, com os 
correspondentes ajustes, se for o caso . 

Parágrafo Segundq: O INTERVENIENTE ANUENTE efetuará o débito do valor na 
conta que recebe a quota de participação na arrecadação do ICMS de titularidade da 
PREFEITURA, mediante prévia solicitação e com base nas informações transmitidas 
pelo CREDOR, de acordo com o parágrafo anterior, na data regularmente prog ramada 
para repasse da arrecadação de ICMS do Estado para a PREFEITURA, para então 
repassar o respectivo valor ao CREDOR no 30 dia útil subseqüente à efetivação do 
débito. 

Péllrágrafo Terceiro: Na efetivação do débito em conta, o INTERVENIENTE 
ANUENTE observará a prioridade de atendimento à(s) solicitação(ões) provenientes 
do comprometi mento da PREFEITURA junto à outro(s) compromissos, com vinculação 
de suas quotas de participação na arrecadação do ICMS. 

Parágrafo Quarto: Caso haja qualquer fato impeditivo, inclusive insuficiência ou 
inexistência de recursos nas respectivas datas, o INTERVENIENTE ANUENTE 
efetuará débito do valor disponível e cobra rá o restante até que se alcance o montante 
devido, nas distribuições de ICMS subseqüentes. 

Parágrafo Quinto: O INTERVENIENTE ANUENTE não responderá junto ao 
CREDOR, em hipótese alguma, pela fal ta ele pagamento e/ou regularização de 
parcelas do débito de responsabilidade do SERViço AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO IDE BRODOWSKI em atraso, em razão da impossibil idade de concreti zação 
do débito na conta de ICMS da PREFEITURA, nos termos do parágrafo anterior, nas 
datas aprazadas. 

CLÁUSULA QUARTA \\' 
Uma vez honrados todos os débitos decorrentes do CONTRATO, o CREDOR obnga-se 
a enviar ao INTERVENIENTE ANUENTE comunicação expressa , informando tal 
ocorrência, a fim de dar término às obrigações assumidas ao amparo do presente. 

Parágrafo Primeiro: A PREfEITURA, por este ato e na melhor fo1·rna de direito, em 
caráter irrevogável e irretratável, obriga-se a não apresentar ao INTERVENIENTE 
ANUENTE qualquer contra ordem quanto à efetivação dos débitos e transferência dos 
valores das quotas de participação na arrecadação do ICMS, nos termos ora 
estabelecidos, enquanto não cumprida a condição prevista no "caput". 

Parágrafo Segundo: O INTERVENIENTE ANUENTE somente oode rá acatar contra 
ordens com a anuência do CREDOR, ou então, amparadas em decisão jud icial. 

Parágrafo Terceiro: Em havendo quaiquer ação ou decisão Judicial, posterior à 
efetuação do débito ou repasse solicitado pelo CREDOR, nos termos deste 
instrumento, que imponha ao INTERVENIENTE ANUENTE, rnclusive em caráter 
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liminar, restituir valores repassados em razão do cumprimento do presente, o 
CREDOR obriga-se a dar imediato cumprimento à ordem, em nome e por conta do 
INTERVENIENTE ANUENTE, nos termos determinados judicialmente, assumindo 
todos os encargos e prejuízos que possam ser imputados ao INTERVENIENTE 
ANUENTE em razão do ocorrido, incluídas custas processuais e honorários 
advocatícios, devidamente corrig idos até a data de seu efetivo ressarcimento. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese de a PREFEITURA transferir seu domicílio bancário, 
de sorte que o INTERVENIENTE ANUEN1"E deixe de fig urar como depositário dos 
recursos oriundos das quotas de participação na arrecadação de ICf'liS a ela 
pertencentes, a partir da ocorrência cessarão todas as obrigações do 
INTERVENIENTE ANUENTE decorrentes do presente. 

CLÁUSULA QUINTA 
Em virtude do ora pactuado, a Prefeitura Municipal de Brodowski (SP) pagará ao 
INTERVENIENTE ANUENTE uma taxa de interveniência, no valor correspondente à 
1,5% de cada parcela transferida ao amparo do presente, sendo certo que tal 
montante será debitado da conta corrente de ICMS da Prefeitura . 

CLÁUSULA SEXTA 
A mora em relação a qualquer pagamento devido ao INTERVENIENTE ANUENTE 
repercutirá na incidência dos seguintes encargos: 

I - Comissão de Permanência, que será igua! à(s) taxa(s) vigente(s) no mercado 
financeiro e praticada(s) pelo INTERVENIENTE ANUENTE, durante o período de 
inadimplência, mais juros moratórios à taxa de 12%(doze por cento) ao ano, ficando 
certo que tais encargos serão calculados e devidos dia-a-dia, até sua final liquidação; 
e, 

II - Multa, correspondente a 2%(dois por cento) do valor do débito apurado, 
devidamente atualizado. 

Parágrafo Único: Na hipótese tratada nesta cláusu la, a PREFEITURA responderá ; 
ainda, por toda e qualquer despesa relacionada com a cobrança e demais incidentes, 
bem como, caso a INTERVENIENTE ANUIENTE venha a se utilizar das vias judiCiais 
para reaver seu crédito, pelos honorários advocatícios, fixados judicialmente, e pe las 
demais despesas processuais. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
O descumprimento de qualquer obrigação ora assumida, bem como o vencimento, 
ordinário ou extraordinário, do CONTRATO, impHcará no vencimento antecipado do 
presente. 

CLAUSULA OITAVA 
Fica eleito o FORO PRIVATIVO DA FAZENDA PÚBliCA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO como o competente para d irimir qualquer questão oriunda direta ou 
ind iretamente deste instrumento, sendo facu ltado ao INTERVENIENTE ANUENTE 
optar, a seu exclusivo critério, pelo foro de dorr.icílio das demais partes. 
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E assim, por estarem as partes justas e acertadas, fi rmam o presente instrumento em 
03 (Três) v ias de igual teor e forma, na presença das 02 (Duas) testemunhas abaixo 
assinadas e qualificadas. 

Brodowski - SP, 18 de março de 2013. 
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