
CONVENIO QUE ÉNTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A.. BB
LEASING S,A,. ARRENDAMENTO MERCÁNTIL E IPMA.INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO
DA CONCESSÃO DE EIúPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS DE BENS DE
CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS AOS SERV DORES DESTA,
CO[l| PAGAMENTO MED ANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DÉ PAGAIúENTO,

pÍéstimos, linanciamentos e/ou aíendaÍnentos nreÍcânls, com paqamento
diante consiqnaÇão em folha dê paoamêmo, aos SERVIDoRES DA

c NVENENTE, com contÍalo dê tÍabalho/vínculo estaluláÍio foÍmalizado e vioente,

hár írmado (on a CONVE\ENTE ã"o do dpÍnndo as cord(ões e de.àis

'igÍàlô ,nlco - as (oldrloes dq opê àçáo de (redlo seão oberô. dê l.vÍe

CLÁUSULA PRll\,,]ElRA O presente Cônvêno tem por oqeto estabele.eÍ os
proced mentos a serem obsetuâdos na ôpêracionâl 2âçào dâ côncessãô dê

ParágÍafo Sequndo - Para a Íealizaçáo das opeÍaçõês dê crédiio mêncionadas nô

ts
O BANCO DO BRASIL S.A. E A BB LEASING S,A. . ARRÊNDÁMENTO
MERCANTIL, com sede na Capital FêdeÉ|. inscritos no Cadâslro Naconal de
Pêssoa JuÍÍdlca do l4inistério da Faenda sob o n' 00.000.000/0001 91, doravanle
denominados respecrivamente BANCo e aRRENDADORA, e o órgão púbico
IPMA , INSTITTJTO OE PREVIDENCIA OO MUNICIPIO DE ABAETETUBA, CÔM
sede na cidade de AbaeEluba (PA), inscrira no cadasro Nacional de Pessoa
Juídica do MlnisléÍio da Faenda sob o n' 01.510.576/0001 61, do.avante
dênominada CoNVENENTE, por seus íepresêntanres legas inlra-assinados,
celebram o pÍesente CONVÊN o sob as cláusulas e condiçÕês adiânE estipu adas:

I]. OBJETO

optarem pea rea ização da rrânsação com nstiruiçõe§ consqnatáÍias que não

crilérios para a contralaçáo da operaçáo

negociaçâo entÍe os beneliciários e o BANCO e/ou ARRENDADORA

III DOS EMPRESTIMOS, FINANCAMENTOS ÚOU ARRENDAMENTOS
íVlERCANÍIS

cúusuLA SEGUNDA - o BANco e aaRRENDADoRA, rlesde que Íespetadas as
suas pÍogÉmações o.çamentá.ias, noÍmas opêíacionais e análise de cÍédlto,
podêÍáo concedeí empÍéstLmos, Iinanciamentos (no caso do BANco) ê/ou
arendamentos meÍcants (no caso dâARRENDADORA) d retamente aos setuidorês
da CONVENENTE, com vaores e demais condiÇões livÍemente negociados enÍe os
beneÍiciáÍlos e o BANco e/ou ARRENDADoRA, com pagamento med ante
consignação em lo ha de pagamenlo.

PârágraÍo PrimeiÍo - Os emprésimos, Íinanciamênlos e/ou arêndamentos mercantis
seíão concedidos poÍ interméd o das aqênc6 e nos canais de autoarerdmento do
BANco, ou pelos corcspondentes BB, nesta hipórese medianre acohirnento de
propo§a/conÍato de empréslimos, tinancamenios e/ou aúendarne.tos meÍcanlis-
dos seruidores paÍa encaminhamento âo BANCO e à ARRENDADORA, conlorme
estabelecido ênÍe as parles.
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e)preíar ao setuidor, ao BANCO e à ARRÉNDADORA, mediante so icilação do
seruidoÍ, esc.ila ou eletÍÔnica, as intoÍmaçõe§ recessáriâs para a conÍatação da
operaçáo, incusive:(i) o dia habilualde paqarnento Íirensa dê saláÍioívencimentos
(i) dara de íechamento da loha; !ii) data do pÍóxirno pagamenlo dos
saláÍ os/vêncimênlosi (v) a demals niormaaões necessárias para o cálculo da

arqem disponível pâra conslgnaçáoi

con'tr.' ao BANLO. 1o prro _&rmo dê 0, {r,À\) d ó.lrers .orDdos da da_a dà
çào do crédito pelo sevidoí, porescÍito ou meio eletÍônico, a possbilidade de

alizar os descontos do empÍéstimo, Iinanciamento e/ou arrendamenlo meÍcantil na
folha de pagamento do sevidor para que os Íecursos possam ser libeÍâdôs,
obsetuado o contido no PaÍáqraÍo segundo, dacláusula segunda deste corvênio;

g)efetuar os desconb§ em Íolha de paqamento dos empréslmos, financamentos
e/ou aíendamentos meÍcanlls autorizados pelos seÍvidores, obseÍvado o limte
mdinô peÍmtido pea leqislação em vigor, e repassar os valoÍes ao BANCO ou à
ARRENDADORA, mediânte cÍéd to naConta Convênio no 31,022-0 agênciâ 1.000-6
nas datas estabelecdâs para ven.imento das paÍceasi

h)infoÍmaÍ, mensamente ao BANCO e à ARRENDADORA, conformê o caso, poÍ
âÍq! vo mâgnético ôu meio eetrônco, osvaloÍes consqnados e os não consgnados
medanle tustilicalva, devdamente idenlficados, com anlecedência minima de 5
(c nco) dias dadata eslpulada paÍao pâgaÍnênro das presraçÕe§i

?coÍência de desiqamento

\..

objeto desle lnsÍumento, os sêtodoÍês deveÍão dispor de maÍgem consignável
suficiente pala ampaÍar ô preslações decoírênEs da opeÍâçãô ampaÍada nêste
convênio, na lorma da lêgislação em vigor.

IV RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLÁUSU LA TERCEIRA . A CONVEN ENTE Se Tesponsabliza poÍ

a)divulgar amplamentê, junto aos seus setuldoÍes, a lormalizaçào, o obieto e as
condiçÕes do pÍesênte Convênio, oÍientêndô'os quanlo aos procedimentos
necessáÍios paÍa a obtênçâo de empÍéstimos Inancamentos e/ou arendamênbs
meÍcantis junro ao BANco oUaRRENDAOORA;

b)esclaÍecer aos seus seruidoÍes que as condições da operaçâo dê cÍédib serâo
obieto de livÍe nêgo.iâçâo enÍe os benêÍiciáíiose o BANCO e/ouARRENDADORA

c)submeteÍ à pÍévia apÍovação do BANco e daARRENDADoRA, conÍoÍme o caso,
as inÍoÍmâções e o respeclivo maleíial (lolder, encane, lextos etc.) a ser veicu ado
aceÍca do presenle convên o;

d)adotaÍ, no que he compêtir, as pÍovidências necessáÍias paÍa viabilzaÍ a
foÍmâlizaçâo d6 opeÍações entre o BANCO, a ARRENDAOORA e seus sevidores;

,níoÍmâr ao BANCO e à ARRENDADORA, a

DcomunlcâÍ âo SANCO e à ARRENDADORA, conlorme o c6o, a ocoÍência de.
redução da remoreraçãô dô seruldoÍ qLe inviablize â conslgnaçáo mensal
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m)dar pÍefeÍênca, nos teÍmos legais, aos descontos autorizâdos pelos seruidores
relalivamente âos empréstmos, Íinanciamenlos e/ou aíendamentos mercanlis
reâlzâdos com o BANCO e/oLr ARRENDADORA, em dêtmento de oulros
dêscônbs dê mesma nãnÍê7â que venham a seÍ autoÍizados posterioÍmenie,

endo essâ prioridadê qúandô das Íepactuaqões dessd dívidas iunto ao
O E/OO ARRENDADORA

c O BANCO e a ARRENDADORA se responsabilzam,

CLAUSULA QU NTA . O BANCO e a ARRENDADORA podeÍâo,
independenlemente de avso ou inleÍpelação judcial ou exÍajudicial, consderâÍ-
Íescndido antecipadamente o presenle Convênio, ocorendo, além das hipÓteses
prev slas nos a(igos 333 e 1.425 do Códgo Civl, quando o caso, quaisquer das

(demissáo, exoneÍaçáo, dispensa ôu âposenlâdoria) do seryidor, antes de eÍetivado
o pagâmento das verbas decoÍentes do desliqamento, de íoÍmâ â peÍmitr ao
BANco apurar o saldo devedoÍ do(s) empÍéstimo(s) pêndênE(s) e sorictaí o
respectúo desconlo, vlsândo â âmortzâçáo ou liqLidaçâo da dívidal

k)reter e ÍepõsaÍ ao BANCO e à ARRENDADORA, conloÍme o câso, poÍ ocas áo
do desligamênto (demissão, exoneraçâo, d spensa ou aposenladoÍia) do sevidor
beneÍ. ário de empréslmô, Íinanciamento e/ou aíêndamentos mercanls, o va or da
dívida apÍesenrada pelo BANco ou pela aRRENDADoRA, conforme o caso. na
lormâ da leq slaçáo vigente;

)nôtiícaÍ o sêtuidor benelcáÍio de empréstmo, ínânciâmenlo e/ou arendamento
meÍcantil paÍa compaÍecer ao BANco coÍn o objetivo de eÍetúar a negociação
dneh do pagamenlo da dívida no caso de desigamenlo (demissão, exoneÍâçáo,
dispensa ôu aposentadoria) ou ôuÍo motivo que acaíele a exc usão da lolha de
paqamênto, quando a parce a de veÍba decorÍente do desligamento Íellda lor
nsuliciênte paÍa iqudaÍ o saldo devedor apÍe§entado pêlo BANCo ou pela
ARRENDADORA, conÍorme o caoi

.r.9
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a)inÍoÍmar à CONVENENÍE, poÍ escrito ou meio eletrÔnico, as pÍopostas de
êrnpré§imos, Iinanciamentos e/ou arendamentos mercantis a!Íesentadâs pelos
serydoÍes dÍeiamente âo BANCO ou à aRRENDADORA, conforme o c6o, para
conÍrmaçâo da reserua de maígem consignáve l

b)lornecer à CONVENENTE arquivo conlendo a idenlficação de cada conÍato,
beneÍ. ário, pÍazo da operação e valores das preslâçÕes a serem descontadas;

c)prestaÍ à CONVENENTE e âo seruidor beneÍiciário, as infoÍmações necessáÍias
paÍa a iquidaçáo antecipada dos empÉstmos, por oc6ião do desligamento
(dêmssão, exoneÍação. dspênsa ou aposênüado.ia) do sevidor:

d)prestar aos sevidoÍes da CONVENENTE nlormações relativas às Íespectivâs
operações poÍ ees conaatadâs.

V DOVENCIÀ4ENTO EXTRAORDINÁR]O
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b) se a coNVENENTE enÍar êm estado de insovênc a ou soÍrêr prctesto de titulos,
quando o caso; c) se a CONVÉNENTE possun qualquer operação enr situação
iÍregLla.lunto ao BANCO DO BRASIL S.a. oo suâs SubsidiáÍias.

VI DA DENUNCIA

Na compÍovaçâo de quê o paoamerto do empÍéstimo,

PaÍágraÍo Único - Oco endo Íesclsão do Convênio poÍ qúaqúeÍ das hipóteses
pÍevistas no caput desla cláLsula, fica automaticarnenb suspensa a concessão de
novos empréstmos, Íinanciamêntos e/ôú âíendamentos meÍcanti§ aos servidoÍes
da CoNVENENTE, permanecendo em ! goÍ tôdas as obrigações da coNVENENTE
até â totâl lquidaçâo dos empÍéstimos linancamenlos e/ou ârendâmentos
meÍcan{s já concedidos.

cúusLrLA sExTA É facu rado às partês d€nuncar o pÍesente convênio a
qualquer rempo, mediante aviso escrto com antecedêrcia mínlma de 10 (dêz) dias,
licândo suspênsas novas conrataçÕes de ôpeíações a panr da denúncia,
permanecendo ern viqoí lodas as obriqaaões da CoNVENENTE alé a lolal
iquidaÇão dos empÍéstimos, Íinanciamentos e/ou arendamentos meÍcantis iá

VII DEMAIS CONDIÇÔES

CúUSULA sÉTIMA - a CoNVENENTE, no caso de empÍesa pÍúada, consnui-sê
depostáíia das impoítancas consignadas em Íolha do MUÍuÁRlo, destinad6 ao
pagamênb do enrpÍéstinro, Íinancamênto ou aÍrêndarnenlo, até o seu eÍervo
rêpasse ao BANCO e/ou ARRENDADORA,

linancamenro ou arrendamênb tenha sdo dêscontado do TVUTUAR o. ê náo
repassado pela CONVENENTE ao BANCO e/ou à ARRENDADORA tcam os

Íesenlantes legas da CONVENENTE sujeilos à açáo de depósito, na Íorma

PRIMEIRA - Qúaquer toleÍÂlca de uma das paÍtes em
irnpoÍlará modilcaÇão deste convênio se expÍessamente

CLAUSULA DECII,IA

a) se a CoNVENENÍÉ dexâÍ de cumpÍr quaqueÍ obrigaçâo conl.aÍda nesle

co§!]'

pÍevista no câpíiulo r do Tíru ô r do Livro rv do cód go de PÍocesso civi

CLÁUSULA OITAVA . A CONVENENTE AUIOÍiZA O BANCO € A ARRENDADORA A
efetuar o débilo em qLâlquer conrâ corente manlida por ela no BANco das
lmpoÍtâncias devidas por seus empÍegâdos, qLe ÍoÍem consignâdas e não
rêpassâdasà côntâvi.culada descrira na Cláusulê ÍeÍcêna g .

cLÁusuLA NoNA - Iodos os ãvisos, coÍnuncaçôês ou notficações nerenles a
este Convênio e lrocados entre 6 panes (BANCO, ARRENDADORA e
CONVENÉNÍE) dêverãô ser eleluados por escrilo.

CLÁUSULA DÉCIMA Até o inlegÍal pagamenlo do emprésiimo, iinanciamento e/ou
atrendamenlo mercânti, as auloÍ zaçÕes dos desconlos somênle podeÍáo sêÍ
câncelâdas mediartê pÍévia e conlunra aquiescêica do BANCo/ARRENDADoRA B
do sêívidor beneÍiciáí o.
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cLÁUsuLA DÉc rr/a TERCEIRA ' No caso de fatência da CoNVENENTE, quando
o câso, anles do Íepasse das importânciâs desconladas dos empreqados, Iica
assequrado ao BANCO e à ARRENDADORA ô direito de ped Í, na Íorma previsla
em lei, arestituiçãô dâs importáncias Íeridâs.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Na hipólesê de a CONVENENTE nâo Íealizar as
comunicações de sua responsâbilidadê, ÍeleÍidas nas alineas ie l',daCláusoLa
TeÍceiÍa deste Convênio, Ica o BANCO e a ARRENDADORA autoíizados a
promover o débito dos Íespêctivos valo.es não consignados/repassados, qLando se
tÍalaÍ de opeÍaçôes contraladas com EMPREGADOS Íeg dos pela CLÍ, nâconlâde
depÓsitos mantida pea CONVENENÍElunto ao BANCO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA O presente ajuste prescinde da anuénca da
enlidade sindicâl uma vez que é celebrado com a finalidade de possibiliiar a
opeÍâcionâlzâÇÃo da contÍataÇão de empréslimos, Íinanciamentos e/ou
arendamentos mercanris dnehmenre pelo seÍvidor com a instituição linancena que

lenha ÍÍmado com â CONVENENTE acoÍdo definindo as condições e demais
rios parâ a cortÍatação da opeÍação, cujos vaoÍes e demais condções serão
tô de livÍe negocaçâo entre seruidores e o BANCO e/ôu ARRENDADORA.

USULA DECIMA SEXÍA - O presentê lnstÍumênlo é celebrado poÍ prazo
ndeteíminado, sendo que qualsquer das panes poderão Íescind o medianie prévio
aviso. porescÍto, nafoÍmada CláLsulâ Sexlâ.

CLÁUSULA DÉcrMA SÉT|MA Fica eeto o loro da comarca de Abaereluba (PA)
pârâ diÍmn evenluais dúvdd decotrentes da inleÍpÍetaÇão ou cumprimento desle
Convénio as quais não puderem seÍ solúcônadas administrativamente pelâs pânes.

CLÁUSULA DÉctMA o TAVA - o presênre convênio é cetêbrado eri conÍoÍmdade
com a legislaçáo vgente que dispõe sobre â aLtorização paÍa consgnação em Íolha
de pagamento a ÍavoÍ de terceiros, declarando as paÍtês, neste aio, teÍem plêno
conhecimênto das cláusua§e condições inseíidas nas rcfêridas normas.

E, estardo asslm justo e tuordados, dec aÍam-se cientês e êscarecidos quanto d
cáusuõ deste Convênio, iiÍmando o prcsente em 03 (três) vlas de gualteor, na
presençadas lestemunhâs abaixo, paÍaque pÍoduza os dêvidos e lêqais eleitos.

",$d

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . Este convênio
ARRENDADORA e a CONVENENTE e sêus sucessores.

obÍiqa o BANCO, a
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CPF: 169.523.59

NONE:AUGUSTO FREDERICO SANTOS SíúI

BB LEASING S.A. . ARR AII,IENTOS MERCANTIS

NonTe:G ILBERTO AFONSO
CPF: 169.523.s92-49

NOME:AUGUSTO FREDER CO SANTOS SN,i T

NOME: RA MUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA

ANGELA DA S LVA BRITO

ABAETETUBA (PA), 03 de lêvereÍo de 2014.

BANCO

Nome:GILBERTO

CPF: 165.827.562-49

cPF: 165.827.562 49

IPMA . INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA

CPF: 764.005.902-00

TESÍEMUNHAS


