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CONVÊNIO Papa cimr^

RESTIMOS com desconto em folha de pagamento

Pelo presente instrumento particular, a

cerrado^- SICREof vÁ?e So cÉrraD^Í""'®®^® ASSOCIADOS VALE DO
no CNPJ n" 32,983 165/OOni pessoa jurídica de direito privado, inscrita
Verde-MT, neste atn ronr , ® avenida Brasil, n° 189, centro de Campo
de cooperativa DE CRÉDITO'^ dirigentes infra-assinados, denominada

neste ato representada nai' " ° "■ Primavera do Leste-MT,
simplesmente de CONVENIADA;°e dirigentes infra-assinados, denominada

pagamento, regendo-se iiarseguWerjLTuiaTrco^ndiçÍel^
CLÁUSULA PRIMEIRA: A COOPERATIVA np rppniTí^ ^ -i •

obÍcT municipais da CONVENIADA, após aprov^rde^ Se queobedecidas as normas e poiiticas internas da COOPERATIVA DE CRÉDITO.
Paragrafo Prim^ro^ O credito pleiteado pelo servidor público da CONVENIADA será submetido à
cLilT° de CREDITO, reservando-se a mesma o direito de não concederri que possuam restrições cadastrais e/ou que não se enquadrem aosparâmetros de credito para a concessão de crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO.

°  exceder a 30% (trinta por cento) dosvencimentos brutos do servidor, sendo que a parcela mensal de amortização também não poderá
exceder a 30% (trinta por cento) da referida remuneração.

Parágrafo Terceiro: O empréstimo poderá ser concedido em até 96 parcelas ou até a vigência do
contrato de trabalho ou mandato, as quais deverão ser descontadas da folha de pagamento dos
servidores, diretamente pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, quando a COOPERATIVA DE
CRÉDITO for responsável por processar a folha de pagamento e creditar a remuneração dos
servidores da CONVENIADA, ou, quando a COOPERATIVA DE CRÉDITO não for responsável
pelo processamento e crédito, a CONVENIADA deverá providenciar mensalmente a retenção e
""epasse, em até 05 (cinco) dias úteis, dos valores consignados à COOPERATIVA DE CRÉDITO
n^ediante crédito na conta corrente n° 77778-1 da agência 0802, de titularidade desta.

Parágrafo Quarto: As parcelas serão atualizadas conforme contratado com o respectivo servidor
público e a COOPERATIVA DE CRÉDITO informará á CONVENIADA o valor das parcelas, com a
variação de encargos, quando for o caso.

Parágrafo Quinto: Os empréstimos serão negociados comyprazd máximo de 36 (trinta e seis)
parcelas fixas (método Price) e com vencimentos mensais.' ' ^
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CRÉDITO da rispe^LTTtorizaçLTNodf^^^^ efetuados após a entrega a COOPERATIVA DEnzaçao (Notificação do Empregador) pela CONVENIADA

"ssjtTz :.«.r:sr,s::T"c;r
assumindo os encargos d^ deposlL f dofmp ® S^^^da,........ o... oi», rr.'x' r.reS •
CRÉDfTott-^^H""S"i. " CONVENIADA rep..satí s COOPERATIVA DEno™, oo. p.; pZ "rLz:zr^,Z':ríz,:í£,.T"'°
CRÉdIto compromete-se a informar à COOPERATIVA DE

SSiam™ ~ P'«° * 0»n.i.t50 p.lo píMpp ,CONVENIADA responsabil,za-se pela retenção de 30% das verbas rescisórias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Se a CONVENIADA atrasar o repasse ou deixar de fazê-lo este contrato
poderá, a critério da COOPERATIVA DF rPFnjTn f^ze lo, este contrato
GGNVFNíAnA rrtm rescindido imediatamente, ficando a

.z™riSp.%rr:r-::, «■»

.... .brlgU"
CLAUSULA QUARTA: É facultado à CONVENIADA descontar da foltia de pagamento do servidor
pagamen?o° operacionais decorrentes da realização da averbação na folha de
Parágrafo primeiro. É facultado ao SINDICATO solicitar à CONVENIADA que disponibilize as
informações referentes aos custos mencionados nesta cláusula.
Parágrafo segundo. Gabe á CONVENIADA. mediante comunicado interno ou mediante solicitação
cTáusT o operacionais mencionados nestaciausuia, os quais serão mantidos inalterados durante todo o prazo de amortização da operação.
Parágrafo terceiro. A COOPERATIVA DE CRÉDITO não arcará com nenhum dos custos
operacionais Citados nesta Cláusula.

CLÁUSULA QUINTA: Fica facultado à COOPERATIVA DE CRÉDITO, a qualquer tempo e a seu
«iva° s?"°' ^ ®"^Prêstimas aqui tratados, de forma temporária oudefinitiva, seja por motivo de ordem interna da COOpE^TIVA DE CRÉDITO ou em decorrência
ÍonvEMADaITp t "T ÃVmonetárias, devendo comunicar aCONVENIADA por escrito e honrar os empréstimos autoifi^às e em/andamento
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CLÁUSULA SEXTA. O presente Con»" '
de 19/09/2003, no Decreto n° 4 840 Provisória 130,
Lei 10.953/2004 de 28/09/2004. ' ' ® "a Lei 10.820 de 17/12/2003, alterada pela

CLÁUSULA SÉTIMA Aq i
qualquer outro, por mais priviiegiado^aue spir°'^° de Primavera do Leste-MT, com renúncia de
contrato. ^ dirimir quaisquer litígios oriundo do presente

Primavera do Leste-MT, 01 de Dezembro de 2017.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
SICREDI VALE DO CERRADO

Representante Representante 2

Câmara Municipal de Primavera do Leste

lisléiAlves dos SaValmislei Alves dos Santos

Presidente Interino

Carlos Venâncio dos Santos

1® Secretário
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