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CONVENIO QUE ENTRE SI FAZEM A 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 0/A 
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 
BOA VISTA - SP PARA CONCESSAO DE 
EMPRESTIMOS AOS SEUS SERVIDORES 
MEDIANTE c0NsIGNAcÃ0 EM FOLHA DE 
PAGAMENTO. 

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituiçao financeira sob a forma de empresa püblica. 
criada nos termos do Decreto-Lei n° 759. de 12 de agosto de 1969. vinculada ao Ministério 
da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratacão, corn sede 
no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4. em Brasilia-OF. CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-
04. representada por seu Procurador (nome. qualificaçao. RG e CPF) LUCIANO 
GAMBAROTO FREGINI - RG 27.888.158-0 SSP/SP E GRE 266.356.938-07 na forma 
mencionada no final deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro lado o/a c 
CAMARA MUNIICIPAL corn Sede/Filial na cidade de SAO JOAO DA BOA VISTA - SR. sito 
a RUA ANTONINA JUNQUEIRA n° 195-A, inscrita no CNPJ sob o n° 54.682.836/0001-42 
neste ato representado(a) por RAIMUNDO RUI - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. 
CPF 252.971.938-18 e RG 24.877.255-7 SSP/SP doravante designada CONVENENTE. 
celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condicOes a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a concessão de 
empréstirno. corn averbação das prestaçOes decorrentes em folha de pagamento, aos 
servidores da CONVENENTE, desde que: 
a) ten ham mais de 3(tr6s) meses de efetivo exercicio: 
b) sejam aposentados em caráter permanente ou reformados. desde que seus proventos 

sejam pagos pelo ex-empregador; 
c) sejam pensionistas em decorréncia de morte do servidor e que seus proventos sejam 

pagos pelo ex-empregador: 
d) estejam exercendo rnandato legislativo, executivo, vinculo funcional ou contrato 

ernpregaticio corn duracao superior ao prazo do empréstimo; 
e) estejam em gozo de licença para tratamento de saüde e recebarn rendimentos integrais 

e pagos pelo empregador: 
f) sejam aprovados pelo sisterna de avaliaçao de risco de crédito da CAIXA. 

Paragrafo Unico - São impedidos de contrair a operacao, os servidores que: 
a) trabalhem sob regime de tarefas. 
b) pertencam a CONVENENTE que não esteja em dia corn o repasse dos valores 

averbados: 
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C) possuam débitos em atraso em qualquer area da CAIXA, exceto quando a liquido do 
empréstimo destinar-se a quitacao desse débito: 

d) estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância; 
e) estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos nao 

sejam pagos pela CONVENENTE ou exonerados. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0BRIGAcOEs DA CON VENENTE 
- Indicar par meio de Carta de Apresentacao/Termo de Responsabilidade assinado pelas 

representantes legais da CONVENENTE, um ou mais representantes que assuma(m) a 
responsabilidade de: 

a) fornecer a Agëncia da CAIXA, relacao dos servidores praponentes ao crédito, cam a 
indicaçao dos valores máximos disponiveis a serem averbados da margem consignável 
de cada proponente: 

b) efetuar o correto enquadramenta dos servidores, conforme condiçOes deste Convênio 
c) recepcionar e remeter os arquivos e documentos necessários a operacionalizacao deste 

Convénio, mediante recibo: 
d) averbar em foiha de pagamenta a valor das prestaçOes dos empréstimos concedidos, 

em favor da CAIXA: 
e) repassar a CAIXA ate a 50  (quinto) dia ütil contado da data do crédito do salário dos 

servidores. o total dos valores averbados e quando ultrapassar este prazo, repassar cam 
as encargos devidos: 

f) informar as datas de fechamento da folha de pagamento e do crédito de salàrio dos 
servidores: 

g) recepcionar e devolver a CAIXA a extrato e a arquivo relativos aos contratos a serem 
consignados em folha de pagamento, as efetivamente averbados, bem coma as 
excluldos no prazo maxima de 3 (trés) dias Uteis anteriores ao vencimento das 
prestacOes: 

h) comunicar a CAIXA a justificativa para as eventuais impossibilidades de averbaçao das 
prestacOes 

i) comunicar a CAIXA. no prazo maxima de 3 (trés) dias Uteis contados da data do 
conhecimento do fato, a ocorrência da reduçao na remuneraçao; 

j) solicitar a exclusäo no extrato ou arquivo de averbacao de servidores/devedores 
desligados par qualquer motivo que estejam sendo excluldos da folha de pagamentos 
da CONVENENTE; 

k) solicitar CAIXA, para liquidacao antecipada, posicao de divida de servidor/devedor que 
esteja em fase de interrupcao, suspensaa ou exclusão da folha de pagamento: 

I) notificar o servidor/devedor para comparecer junta a agéncia da CAIXA, a fim de 
negociar a pagamenta da dIvida, na acorrência de desligamento ou outro motivo que 
acarrete a sua exclusão da folha de pagamenta, bem coma quando da reducao de 
salario; 

m)acatar as parãmetros e normas operacionais da CAIXA vigentes e sua programacão 
finance ira: 

n) prestar a agencia da CAIXA as informacOes necessarias para a ontrataçao da operacao, 
inclusive a total ja consignado em operacOes preexistentes e as demais informacOes 
necessarias para a calculo da margem consignavel disponhvel: 
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a) indeferir pedido efetuado par servidar/devedar sem a aquiescéncia da CAIXA. de 
cancelamento das averbaçOes das prestaçOes do empréstimo. ate a integral pagamenta 
do débito. 

II - Responsabilizar-se pela ampla divulgaçao a seus servidores sabre a farmalizaçao. 
objeta e candicOes deste Convênio, orientando-os quanta aas pracedimentos 
necessárias para a abtencao do empréstimo, bem coma par esclarecimentos adicionais 
que vierem a ser par eles salicitadas. 

CLAUSULA TERCEIRA - 0BRIGAcOEs DA CAIXA 
- Conceder empréstimo. abservadas suas narmas aperacionais vigentes e sua 
programaçao financeira, aos servidores da CONVENENTE, respeitadas as condiçOes 
estabelecidas neste Convênio; 

II - Farnecer a CONVENENTE, no prazo minima de 2 (dais) dias que antecedem ac ,  
fechamento da folha de pagamento, arquiva e/au extrata, cantenda a identificacao de 
cada contrato. name do servidor/devedor e valor da prestaçaa a ser averbada em folha 
de pagamento: 

Ill - Pravidenciar as exclusOes no extrata au arquiva de averbaçao. de 
servidores/devedores, de acarda cam as infarmaçOes e salicitaçOes da CONVENENTE. 
nas situaçOes previstas neste Convênio: 

IV - Fornecer a posiçaa de divida atualizada para Iiquidaçao/arnartizaçaa antecipada dos 
empréstimas. quando salicitado pela CONVENENTE, par acasião da rescisãa de 
cantrata de trabalho do servidor/devedor. 

V - Manter sob sua guarda. ate a liquidacao do empréstirno. na  condiçao de fiel depositária. 
a respectivo documento de outarga ao empregadar, par parte do empregada devedor, 
de autorizacao. em caráter irrevagável. para a cansignaçaa das prestacOes contratadas 
em falha de pagamenta, padenda a referida autarga fazer parte de clAusula especifica 
do contrato de empréstirno. 

CLAUSULA QUARTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - 0 crédita de 
salãrio dos servidores da CONVENENTE é dia 1 1  PRIMEIRO de cada més e a fechamenta 
da folha de pagamento é a dia 15 de cada mês. 

CLAUSULA QUINTA - DA POSSIBILIDADE DE REN0vAcAO - A Convenente par rneio 
deste instrumento: 
(X) Permite a renavaçaa da cancessão de crédito para servidores/devedores corn desconto 
das prestaçOes decorrentes em folha de pagarnenta, junta a (ao) 
CONVENENTE/EMPREGADOR mediante repactuacaa dos termas e candiçOes 
especificados neste cantrato e no Contrato de Crédita Cansignada do servidor/devedor. 

_____ Não permite a renavaçaa da concessão de crédita para servidores/devedores corn 
desconto das prestaçOes decarrentes em folha de pagamenta. junta a (ao) 
CON VENENTE/EMPREGADOR. * 
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO - 0 presente Convênio e celebrado pelo prazo de 48 
(QUARENTA E 0110 MESES) meses, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-
Ia conforme previsto na Cláusula oitava. 

CLAUSULA SETIMA - SUSPENSAO TEMPORARIA DO CONVENIO - A CAIXA 
suspenderà a concessão de novas empréstimos aos servidores da CONVENENTE. 
quando: 
a) ocorrer a descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cláusula ou condicao 

estipulada neste Convênio: 
b) a CONVENENTE nao repassar a CAIXA as valores averbados no prazo de ate 5(cinco) 

dias üteis apOs a vencimento do extrato. 
c) as valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem 

inferiores a 90% (noventa par cento) do total a ser repassada no mesmo periodo: 
d) houver mudancas na politica governamental ou operacional da CAIXA. que recomendem 

a suspensao das cantrataçOes. 

Parágrafo Primeiro - A suspensao do Convênio nao desobriga a CONVENENTE de 
continuar realizando as averbacOes das prestacOes e as repasses devidos ate a liquidaçao 
de todos as contratos celebrados. 

Parágrafo Segundo - 0 restabelecimento do Convênio ficarà a criteria da CAIXA, apOs a 
regularizaçao das pendências que motivaram a suspensao. 

CLAUSULA OITAVA - RESCISAO DO CONVENIO - A qualquer tempo, é facultado as 
partes denunciar a presente Convênio, mediante manifestaçao formal de quem a desejar, 
continuando, porem, em pleno vigor as abrigacOes assumidas pela CONVENENTE. ate a 
efetiva liquidacaa dos empréstimos concedidos. 

Parágrafo Primeiro - A partir da data de formalizaçao da denCincia, par qualquer das 
partes, ficam suspensas novas cantrataçOes de crédito, cam excecao do previsto no 
Parágrafo Segundo desta Clâusula. 

Parágrafo Segundo - As propostas em andamento terão continuidade de análise e 
poderao resultar em contrataçao do crédito em caso de aprovacao pela CAIXA. obrigando-
se a CONVENENTE a promover a averbacao das prestacOes em folha de pagamento ate 
a efetiva Iiquidacao dos empréstimos concedidos. 

Parâgrafo Terceiro - A ocarréncia de 3 (trés) suspensoes causadas pela CONVENENTE 
implicará na rescisão do Convënio. 

CLAUSULA NONA - Os descontos autarizados pelo servidor/devedor na forma deste 
Canvênia terão preferencia sabre outros descantos da mesma nàtureza que venham a ser 
autarizados posteriarmente. 

N 
33.121 v017 micro 



CA I ""A A 
Convênio de Consignacao CAIXA - Regime Não Celetista 

CLAUSULA DECIMA - Não realizado o pagamento do extrato mensal na data definida 
neste instrumento, incidirâ multa no importe de 2% do valor não repassado, acrescido de 
correcao monetária pela SELIC, bern como perdas e danos e responsabilização 
administrativa, civil e penal da CONVENENTE e/ou seu(s) representante(s). 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Para dirimir quaisquer questoes que direta ou 
indiretarnente decorram do presente Convënio, o foro competente é o da Secao Judiciária 
da Justica Federal. nesta Unidade da Federaçao. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A CONVENENTE declara, para todos as fins de direito 
que teve prévia conhecimento das cláusulas contratuais, par periodo e modo suficientes 
para a pleno conhecimento das estipulacOes previstas, as quais reputa claras e desprovidas 
de ambiguidade, dubiedade ou contradiçao, estand6 ciente dos direitos e das obrigaçOes 
previstas neste Convênio, e, par estarem assim justas e convencionadas, assinam este 
Convênio, ficanda cada parte corn uma via de igual tear. 

SAO JOAO DA BOA VISTA 	 .01 	deJANEIRO 	de2021 
Local/Data 	test  ke 

Testemunhas 

Name: ALINE CRISTINA DA SILVA 
CPF: 322.046.858-60 

Assinac epresente 
CONVENEN E 
Name: RAIMUNDO RUI 
CPF: 252.971.938-18 

Name: RAMON CACHOLI LIMA 
CPF: 458.669.718-01 

Assinatura 	canao'do empregado 
CAIXA 
	

NOMICA FEDERAL 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclarnacöes, sugestoes e elogios) 
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br  
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