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C.C.M Servidores Municipals de São Joio da Boa Vista. 
Rua Senador Saraiva, 59 Centre 

C.N.P.J. 74.248.949/0001-41 
São JoAo da Boa Vista, SP. 

TERMO DE CREDENCIAMENTO No 01/2021 

Pelo presente instrumento particular e, na meihor forma de direito, em que são participes, a CAMARA 
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, pessoa jurIdica de direito páblico interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob  no 54.682.836/000142, denominada simplesmente de CAMARA, neste ato representada pelo 
seu Presidente o Sr. Raimundo Rui, brasileiro, casado, portador do RU n o. 24.877.255-7 SSP/SP e CPF n° 
252.971.938-18, residente e domiciliado em São João da Boa Vista/SP e de outro lado a COOPERATIVA DE 
CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOÃO DA BOA VISTA - CREDIVISTA, 
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ 74.248.949/000141, doravante denominada 
CREDENCIADA, corn sede na Rua Senador Saraiva, 59 - Centro, neste ato representada pete, Senhor 
Francisco Antonio Tramonte, brasileiro, portador do portador do RU 11.940.238, inscrito no CPF no 
016.312.468-01 resolvern, celebrar o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO. de acordo corn as 
disposiçôes da Lei Municipal if 4.366 de 25 de setembro de 2018, mediante as seguintes cláusulas e condiçOes 
que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Termo de Credenciamento tern por objeto a concessAo de ernpréstimo 
consignado em foiha de pagamento, a servidores ativos da CArnara Municipal de São JoAo da Boa Vista, do 
municipio de São Joao da Boa Vista, por esta indicados, aqui denorninados devedores, mediante: 

I) celebraçAo de contratos e/ou de cédulas de crédito bancário de ernpréstirnos ou 
financiamentos espeelficos; 

11) consignaçAo em folha de pagarnento, com observância da margem consignável permitida; 

III) atendirnento as exigéncias impostas pela politica de concessAo de crédito da 
CREDENCIADA; 

IV) preenchimento das demais condiçOes estabelecidas neste Termo de Credenciamento. 

1.2. 0 somatório das prestaçöes mensais, referentes aos empréstimos e/ou financiarnentos 
concedidos na modalidade objeto deste Termo de Credenciarnento pela CREDENCIADA e outras instituiçOes 
financeiras. não podera exceder ao percentual de 30% (trinta por cento) cia remuneraçAo lIquida disponIvel 
dos Devedores. 

1.2.1 - Os descontos das prestaçOes dos ernpréstimos e/ou financiamentos concedidos e 
autorizados pelos Devedores terAo preferéncia sobre outros descontos da mesma natureza que venharn a ser 
autorizados posteriormente, salvo disposiçAo legal em contrário. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIctAcOES DA CAMARA 
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2.1. A CAMARA obriga-se a prestar a CREDENCIADA, mediante solicitacAo formal dos 
Devedores, as informaçoes necessárias para a contrataçAo cia operaçAo de empréstimo e/ou financiamento. por 
escrito, inclusive: 

a) o total já consignado em operaçOes preexistentes; 

b) as demais informaç(3es necessárias pam o célculo da margem disponIvel pan a consignação. 

2. 1.1 - E de responsabilidade da CAMARA a veracidade das infonnaçoes prestadas, a retençAo 
dos valores devidos pelos seus Devedores, bern como o repasse das importáncias consignadas a 
CREDENCIADA. 

2.2. A CAMARA averbará as consignacOes das prestaçOes cobradas dos Devedores em Foiha de 
Pagamento correspondente, durante a vigência do presente Termo de Credenciamento e ate a IiquidaçAo de 
todos os ernpthstimos e/ou financiamentos dele decorrentes. 

2.2.1 - Na impossibilidade de retençAo e/ou repasse a CREDENCIADA das prestaçöes devidas 
pelos Devedores, a CAMARA, se for o caso, manterá o direcionamento dos créditos cia remuneraçAo dos seus 
servidores pan suas contas mantidas junto a CREDENCIADA. 

2.2.2 - A CAMARA seri responsável pela consignaçAo dos valores relativos a cada parcela do 
Contrato e/ou da Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento, diretamente na Foiha de 
Pagamento por ela processada, bern como pelo repasse do valor das parcelas confirmadas a CREDENCIADA 
ate o dia 10 (dez) de cada més subsequente a apuraçAo. 

2.3-0 Crédito a ser efetuado peta CAMAR.A na conta abaixo: 

Banco: 001 

Agenda: 0065-5 

Conta Corrente: 26.3354 

CNPJ: 74.248.949/000141 

Cooperativa de Credito Mátuo dos Servidores Municipais de São JoAo da Boa Vista - 
CREDWISTA. 

2.3.1 - Case não ocorra o repasse dos valores consignados pela CAMARA a CREDENCIADA 
nos teimos previstos no item 2.2, a CAMARA send considerado em mona e os encargos cia divida serAo 
exigiveis da seguinte forma: 

a) Encargos Remuneratónios computados ate a data do vencimento, na forma prevista no 
Contrato e/ou Cédula de Crédito Bancária de empréstimo ou financiamento celebrado entre os servidores e a 
CREDENCIADA; 

b) Encargos rnoratôrios, pelo perlodo que decorrer da data do inadirnplemento 	morn ate a 
efetiva liquidaçAo da dIvida, a serem assim compostos: 	

4. 
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b.1) Enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa rernuneratoiia prevista no Contrato e/ou 
Cédula de Crédito Bancária de empréstimo ou financianiento seth substituida pela Taxa de RernuneraçAo - 
OperaçOes em Atraso, vigente a época, divulgada no site da CREDENCIADA, na Internet e na Tabela de 
Tarifas fixada nas agéncias da CREDENCIADA; 

b.2) Juros moratorios de 1% (urn por cento) ao més, ou fraçao incidente sobre o principal 
acrescido dos encargos previstos nas alineas anteriores; 

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido, e 

b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da CAM.ARA, inclusive 
honorários advocatIcios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor. 

23.2 - Fica desde já estabelecido que a CAMARA Mo é responsével nem garantidor das 
operaçöes e compromissos firniados no Contrato elou Cédula de Crédito Bancária de emprestimo ou 
tinanciamento a ser celebrado entre a CREDENCIADA e os Devedores, comprometendo-se apenas a realizar 
Os descontos ern Folha de Pagamento de cada Devedor e o repasse dos aludidos valores a CREDENCIADA. 

2.4. A CAMARA, apes conferência dos dados contidos em relação pam consignaçAo dos valores 
do més enviada pela CREDENCIADA, os encaminhará no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas apos o 
fechamento da Foiha de Pagamento, corn o arquivo de retomo ou a segunda via do relatorio devidamente 
rubricada. confirmando ou não as consignaçöes, bern como as justificativas da Mo consignação. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAcOEs DA CREDENCIADA 

3.1. A CREDENCIADA efetivarâ a contratação de empréstimos e financiamentos corn os 
Devedores da CAMARA, desde que obedecidos, cumulativamente, os seguintes requisitos e exigéncias: 

a) sejani absolutamente capazes e corn idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, ou 
ernancipados na forma da lei; 

b) preencham Os requisitos relacionados a análise e concessao de crédito. 

3. 1.1 - A perfeita formalizaçAo dos contratos e/ou cédulas de crddito bancário de empréstirno ou 
financiarnento ocorrerá apos atendidas todas as exigéncias comerciais vigentes, inclusive análise de crédito. 

3.2. A CR.EDENCIADA liberará os créditos somente apos a devida validaçAo/autorizaçao da 
margern consignável por pane da CAMARA. Pam tanto, a CREDENCIADA encarninhará 02 (duas) vias de 
Autorização pan ConsignacAo em Folha - Orgao Püblico, as quais deverlo ser devidamente assinadas pelos 
Devedores. ou autorizadas por meio eletrônico, outorgando a CAMARA, em caráter irrevogável e irretratável, 
autorizaçAo para consignacAo das prestaçöes contratadas em Foiha de Pagamento (Anexo I), alérn da 
confirmaçAo quanto a possibilidade de retençAo da margern consignável, devendo uma das vias ser devolvida 
a CREDENCIADA no momento da assinatura do Contrato e/ou Cédula de Crédito Bancário de crnpréstim 
ou financiamento. A 
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3.2.1 - A autorizaçAo tratada nos subitens acima desta cláusula, somente podera ser cancelada 
mediante prévia aquiescéncia por escrito da CREDENCIADA e dos Devedores, através do Requerirnento de 
Cancelamento de ConsignaçAo em Foiha (Anexo 11). 

3.3. Apenas apes aprovada a proposta pan concessAo do crédito pela CREDENCIADA, 
Ibrinalizados os Contratos e/ou as Cédulas de Crédito Bancãrio de emprestimos corn os Devedores e demais 
instrurnentos essenciais a concretizaçAo da operaçAo, bern como atendidas todas as demais exigéncias 
mencionadas neste Termo de Credenciarnento, a CREDENCIADA creditará Os valores deferidos na Conta 
Corrente. na  CREDIVISTA. 

3.3.1 - As liberaçOes dos empréstimos serAo efetivadas por meio de deposito ern Conta-Corrente. 
na CREDIVISTA 

3.4. A CREDENCIADA se compromete a enviar a CAMARA, relaçAo de dados necessârios a 
averbaçAo e ao processamento das parcelas dos empréstirnos concedidos na respectiva Foiha de Pagamento 
dos Devedores pan eonsigiiaçAo no mês. ate o dia IS (quinze) de cada més, seja por meio de arquivo eletrônico 
ou relatório. 

CLAUSULA QUARTA - coNDIcOEs GERAIS 

4.1. Em ocorrendo desligamento, a transferência, a suspensAo ou a rescisão de vinculo entre os 
Devedores e a CAMARA, esta deveri comunicar a CREDENCIADA em ate 72 (setenta c duas) horns apes a 
ocorréncia do fato. 

4.2. ilavendo adiantamento da data de pagamento salarial devido pela CAMARA ao seu 
servidor. em razAo de ferias ou demais circunstAncias previstas na IegislacAo em vigor, o desconto devido por 
força deste Termo de Credenciarnento e do Contrato e/ou Cédula de Crédito Bancãria de empréstimo ou 
financiamento firmado, corn a CREDENCIADA, também se processará naquela mesma data, devendo ser 
repassado conforme definido no item 2.2. 

4.3. A CREDENCIADA que receber qualquer quantia indevida, flea obrigada a devolve-la 
diretamente ao servidor, ou a CAMARA, em prazo nAo superior a 05 (cinco) dias, a contar cia data da 
solicitaçAo do servidor, apes este prazo ineidiré correçAo monetária do periodo e juros de morn iguais aos cia 
consignaçAo, sob pena de adverténcia. 

4.4. Em caso de repasses corn valor inferior ao constante da relaçào enviada pela 
CREDENCIADA, a CAMARA deverá regularizar o respectivo crédito, em prazo não superior a 05 (cinco) 
dias. a contar da data da solicitacao cia CREDENCIADA, sujeitando-se as penalidades cabiveis por 
descumprimento contratual. 

4.5. Flea vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito - TAC e demais taxas 
administrativas que incidam sobre as operaçOes de empréstimos e/ou refinanciamentos, de forma que a taxa 
de juros cxpresse o custo efetivo do negócio. 
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4.6. A instituição financeira deve, obrigatoriamente, ter representante corn endereço cornercial 
fixo. na  cidade de São JoAo da Boa Vista, corn competència para dirirnir as questöes decorrentes das 
consignaçOes. enquanto a instituiçAo possuir contratos de empréstimos consignados em vigor, sob pena de 
responsabilizacAo cIvel e penal. 

4.7. A CREDENCIADA flea impedida de utilizar ou divulgar dados pessoais dos servidores, 
como telefone. e-mail, documenios e outros, principalmente pan fins comerciais, sob pena de adverténcia. 

4.8. As panes declaram e garantem rnutuamente, inclusive. e se for o caso, perante seus 
fomecedores de bens e services, que: 

a) nAo utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a nAo utilizar práticas de trabaiho analogo 
ao escravo, ou qualquer trabaiho a menores de dezesseis anos, salvo in condiçAo de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. observadas as disposiçOes da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, 
por rneio de seus respectivos fornecedores de produtos e servicos; 

b) não empregarn menores de 18 anos, inclusive menor aprendiz. em locais prejudiciais a sua 
formação. ao  desenvolvimento fisico, psIquico, moral e social, bern como em locais e services perigosos ou 
insalubres, em horários que nAo permitam a frequêneia a escola e. ainda, em horário notumo. considerando 
este o perfodo compreendido entre as 22h e 5h; 

c) não utilizam práticas de discriminaçao negativa e limitativas ao acesso na relaçAo de emprego 
ou a sua rnanutençAo, tais como. as não se limitando a, motivos de: sexo, origem. raca, cor, condiçAo fisica, 
religião. estado civil. idade, situaçAo familiar ou estado gravIdico; 

d) comprometem-se a proteger c preservar o meio ambiente. bern como a prevenir, erradicar 
práticas danosas ao meio ambiente, executando seus services em observância a legislaçAo vigente no que tange 
A Politica Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais. bern como dos atos legais, normativos e 
administrativos relativos a area ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais. 

4.9. A CAMARA, na forma aqul representada, declara estar ciente das disposiçOes do Codigo 
de Conduta Etica da CREDENCIADA, cujo exemplar Ihe é entregue, neste ato, bern como do 
comprometimento de cumpri-lo e thzê-lo cumprir por seus empregados ou prepostos. 

4.10. A CREDENCIADA não poderé ceder ou transferir, total ou parcialmente, a terceiros os 
direitos e obrigaçöes decorrentes deste Termo de Credenciamento, scm o prévio e expresso consentimento por 
escrito da outra pane. 

4.11. Todas as correspondéncias e notificaçOes referentes a este Termo de Credenciamento. sob 
pena de nAo surtirem efeito, deverAo ser enviadas ao endereço da instituiçAo financeira: Agenda de São JoAo 
da Boa Vista/SP, R. Senador Saraiva, 59, Centro, CEP: 13.870-020. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA RESCISAO 

5.1. 0 presente Termo de Credenciamento vigorara ate 31 de dezembro de 207,4, pode ndo 
entretanto, ser resilido por qualquer das panes e a qualquer tempo, scm direitos a comije}saçoes ou 
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indenizaçoes. mediante cornunicação escrita, corn pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, 
contadas do recebimento do comunicado pela outra pane, o que implicará na sustaçAo imediata do 
processamento do Contrato e/ou Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiarnento ainda nAo 
celebrado, ficando assegurada, entretanto, a continuaçAo do prazo de vigéncia das operaçOes de crédito já 
et'ctivadas. bern como todos os direitos e as obrigacoes decorrentes, ate sua final liquidaçAo. 

5.2. Fica expressamente vedado as panes utilizar-se dos termos deste Credenciamento. seja em 
divulgacAo ou publicidade, sent prévia e expressa autorizaçAo da outra pane, podendo considerar o presente 
Termo de Credenciamento automaticarnente rescindido. além de responder, a pane infratora, pelas perdas e 
danos que forern apuradas. 

5.3. 0 Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, independentemente de notificaçAo ou 
intcrpelaçao judicial ou extrajudicial, caso a CREDENCIADA deixe de cumprir corn quaisquer das obrigacOes 
assurnidas. scm prejuizo de responder também por todas as despesas, custas e honorários advocatIcios. 

5.4. 0 rompirnento deste Termo de Credenciamento, seja qual for o rnotivo, nAo prejudicara as 
consignaçOes a serem efetuadas sobre a Foiha de Pagamento da CAMARA. nem no que lange aos descontos 
salarlais que deverAo ser processados por essa na forma contratada, ate que se findem por completo todos os 
empréstimos vigentes. 

Parágrafo (inico: 0 rompimento atingira somente as operaçöes futuras pendentes de contratação 
nas dams de mis eventos, as quais nAo serão concretizadas. 

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAcOE5 

6.1. Eventuais inclusoes de outras clausulas, exclusöes ou alteraçoes das já existentes, serAo 
consignadas em termo aditivo devidarnente assinado pelas panes, na forma da Iegislacâo em vigor. 

CLAUSULA SETIMA - DA LEGISLAcAO APLICAVEL 

7.1. Aplicam-se ao presente Termo de Credenciamento as normas estabelecidas na Lei Municipal 
n° 4.366 de 25 de setembro de 2018, bern como na Lei n°. 8.666/93, no que couber. 

7.2. As panes declaram ter prdvio conhecirnento de todas as cláusulas e condiçöes deste Termo 
de Credenciamento, concordando expressamente corn todos os seus termos. 

CLAUSULA OLTAVA - DAS PENALIDADES 

PoderAo ser aplicadas a CREDENCIADA, garantida a ampla defesa, as seguintes penalidades: 

8.1. Adverténcia por escrito, quando: 

a) as consignaçôes forern processadas em desacordo corn as normas 
se do fato nAo resultar pena mais grave; 

termo, 
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b) nAo forem atendidas as solicitaçöes do ôrgAo gestor, da Administracão Direta. Autãrquica e 
Fundacional, se do fato não resultar pena mais grave; 

8.2 SuspensAo de novas consignaçôes pelo prazo de 60 (sessenta) dias, na hipotese de 
reincidéncia das irregularidades apontadas no item 8.1 acima; 

8.3 SuspensAo preventiva de novas consignaçOes, enquanto perdurar procedimento instaurado 
pan verificaçAo de utilizacão indevida da foiha de pagamento nas hipéteses do item 8.4; 

8.4 Cancelamento do credenciamento, quando a CREDENCJADA: 

a) utilizar indevidamente as consignacöes em foiha de pagamento ou processá-las em desacordo 
corn o disposto neste termo, rnediante simulaçAo, fraude, dolo, conluio ou culpa; 

b) ceder, a qualquer titulo, o credenciamento pan consignaçAo a terceiros ou permitir que sejam 
procedidas consignaçöes por pane de terceiros, sem prévia autorizaçAo do Poder PUblico; 

c) utilizar o credenciamento pam descontos nAo previstos neste termo; 

d) conceder empréstimos sem a devida anuência do Departamento de Recursos Hurnanos, 
mediante fomecirnento de carla corn a margem de consignaçAo; 

e) conceder emprestimos que excedam ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneraçAo 
disponIvel dos Devedores. 

8.5. A CREDENCIADA seth notificada da infracão a ela imputada pam oferecimento de defrsa 
no prazo de 05 (cinco) dias üteis, em sede de processo administrativo regular. 

8.6. 0 nAo acoihimento da defesa ou a auséncia de sua apresentacAo no prazo previsto no item 
8.5 desta cláusula acarretará a aplicação da penalidade cabivel, mediante publicaçAo do respectivo ato no 
Jomal Oficial Eletrônico do Municipio. 

8.7. Da decisAo que aplicar a penalidade cabera urn ünico recurso a autoridade imediatamente 
superior, no prazo de IS (quinze) dias. 

8.8. Quando aplicada a pena de cancelamento, a CREDENCIADA nAo podeth solicitar novo 
credenciamento pelo periodo de 5 (cinco) anos. 

8.9. A aplicaçao das penalidades referidas nos itens 8.1 a 8.4 desta elausula, nAo alcançará 
empréstimos anterionnente firmados pelos servidores, exceto os julgados irregulares. 

CLAUSULA NONA - DA SUSPENSAO TEMPORARIA DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Serao suspensos os efeitos do credenciamento e, consequentemente, nAo serAo autorizados 
novos empréstimos aos servidores, quando: 

a) ocorrer o descumprirnento de qualquer cláusula ou condiçAo estipulada; 
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b) não for repassado it CREDENCIADA o total de valores consignados, no prazo de 10 (dez) 
dias üteis apes o pagarnento dos servidores; 

c) houver mudancas na poiltica govemamental on operacional da Prefeitura Municipal ou da 
CREDENCIADA, que recomendem a suspensAo das contrataçöes. 

9.2. A suspensâo e o restabelecimento do credenciamento deverao ser comunicados atravës de 
notificaçAo da parte interessada, não desobrigando as panes em relacAo as operaçOes realizadas na sua 
vigéncia. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

10.1. Pam soluçao de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execuçao deste Termo de 
Credenciamento, em relaçao M quais não se viabilizar uma composiçAo amigável, as panes elegem o Foro da 
Comarca de São .JoAo da Boa Vista, corn renüncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

10.2. 0 presente ThRMO DE CREDENCIAMENTO seth publicado, por extrato, no Jomal 
Oficial Eletrônico do MunicIpio. 

E. por estarem de acordo, fimiamo presente Termo de Credenciamento em 04 (quatro) vias de 
igual teor. na  presença das testemunhas abaixo. 

5k JoAo da Boa Vista, 19 de marco. de 2021. 

CAMAJtA MUI'IICIP~IIE..$AO JOAO DA BOA VISTA 
4JMrfifIDO RU! 

PRESIDENTEIDA CAMARA 

A4JVA DE CREDITO MUTUO DOS SkVIORES MUNICI.PAIS 
DE SAO JOAO DA BOA VISTA - CREI5IVISTA 
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