
Caetano do Sul, no Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua

Eduardo Prado n 201, Bairro São José, Cidade de São Caetano do Sul, Estado

de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber:

de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n 59.307.595/0001-75, neste

ato representada por seu sua Secretária Municipal de Planejamento e

Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada, portadora

da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF sob o

n 049.822.698-07, com anuência da Entidade Sindical SINDSERV / SCS -

Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Caetano do Sul,

inscrito no CNPJ sob n 58.174.541/0001-16, representante da categoria,

MIGUEL PARENTE DIAS, inscrito no CPF/MF sob n 059.785.308-82 e RG n

3.398.558-3, doravante denominada simplesmente de "primeira cooperada" e de

outro lado, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI

ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, instituição financeira, com sede

na Av. Presidente kennedy, 2268,Jardim Itália, Palotina-PR, inscrita no CNPJ

sob n 81.099.491/0001-71, representada por seu diretor ALISSON

SCHACH,contador, casado, portador da Cédula de Identidade RG n 5.111.650-0

e inscrito no CPF/MF sob o n 024.281.579-06, doravante denominada

simplesmente de "segunda cooperada" na forma mencionada no final deste

instrumento, celebram o presente termo de cooperação, mediante as cláusul

e condições a seguir:

do ano de 2019, nesta cidade de Sãodias do mês deAos

TEFMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MDNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SOL E A

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI

ABCD PR/SP., COM ANUÊNCIA DA ENTIDADE SINDICAL

SINDSERV/ SCS - SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS E AUTÁRQUICOS DE SÃO CAETANO DO SUL

PARA VIABILIZAR A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, MEDIANTE

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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PROCESSO N 4000/2018TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente termo de cooperação a concessão de empréstimo,

com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores

da Primeira Cooperada, bem como, estabelecer os procedimentos a serem

observados na concessão de empréstimo pessoal em condições especiais, com

redução de juros praticados, a servidores públicos municipais ativos e

inativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, desde que:

Possuam contrato de trabalhado com duração indeterminada ou superior ao

prazo previsto para a liquidação do empréstimo, após cumpridos os 6 (seis)

meses de efetivo exercicio.

Sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco da COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO

PIQUIRI ABCD PR/SP.

Parágrafo Primeiro: Cada processo de crédito será tratado de forma individual,

ou seja, cada servidor municipal será responsável diretamente pelo contrato

de crédito que assinar e responderá por todas as questões inerentes ao mesmo.

Parágrafo Segundo: 0 desconto efetuado no pagamento não poderá exceder 30%

(trinta por cento) do valor liquido mensal percebido pelo servidor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

Irecepcionar  e  remeter  os  arquivos  e  documentos  necessários  à

operacionalização deste Termo de Cooperação, de forma eletrônica;

IIaverbar em folha de pagamento o valor das prestações dos empréstimos

concedidos, em favor da instituição;

IIIrepassar à instituição, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente

ao desconto,  o total dos valores averbados;

IVinformar as datas de fechamento da folha de pagamento e de crédito

de salário dos servidores;

Vcomunicar à instituição, mensalmente,  até a data do crédito de

salário, os servidores que não sofreram desconto ou que suportaram desconto

inferior ao solicitado no arquivo enviado, indicando o motivo;

VIacatar os parâmetros e normas operacionais da instituição vigentes

e sua programação financeira;
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VIIindeferir pedido efetuado por servidor sem a aquiescência da

instituição, de cancelamento das averbações das prestações do empréstimo, até

0integral pagamento do débito.

VIIIsolicitar a exclusão no extrato ou arquivo de averbação de servidores

devedores desligados por qualquer motivo que estejam sendo excluídos da folha

de pagamento;

IXsolicitar a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO

PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, posição de divida de

servidor devedor que esteja em fase de desligamento da Prefeitura, para

retenção das verbas rescisórias.

Xreter e repassar a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP., até o limite de

30%  (trinta  por  cento)  das  verbas  rescisórias,  conforme  autorização

contratual e legislação vigente;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO:

1Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e

sua programação financeira, garantindo condições especiais aos servidores da

Prefeitura de  São Caetano do Sul, respeitadas as condições estabelecidas

neste Termo de Cooperação;

IINotificar o servidor que deverá comparecer junto à agência da

instituição, na ocorrência de desligamento ou outro motivo que acarrete a sua

exclusão da folha de pagamento, bem como da redução de sua margem consignável

e conseqüente alteração do valor descontado, a fim de negociar o pagamento

da divida;

IIIEncaminhar até o 5 o dia útil de cada mês,  ao Departamento de

Administração e Recursos Humanos, através de meio eletrônico, no formato de

arquivo a ser definido pela PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL, a relação de

todos os servidores que deverão ter o desconto de empréstimo em folha de

pagamento no mês em vigor e o respectivo valor a ser descontado;

IVProvidenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação,

servidores, de acordo com as informações e solicitações da PREFEITURA DE

CAETANO DO SUL, nas situações previstas neste Termo de Cooperação;
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CLÁUSULA SEXTA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO:

A execução do presente termo de cooperação poderá ser suspensa quando ocorrer

o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste instrumento ou,

ainda, quando a instituição deixar de preencher os requisitos exigidos para

o seu credenciamento.

Parágrafo Primeiro: Fica facultado à instituição suspender a execução do

termo de cooperação quando:

a)a PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL não repassar à instituição os

valores averbados no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o vencimento do

extrato;

b)os valores repassados pela PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL no prazo

de 12 (doze) meses forem inferiores a 90 % (noventa por cento) do total que

deveria ser repassado no mesmo periodo;%

C)      houver  mudanças  na  politica  governamental  ou  operacional

instituição,  que  recomendem  a  suspensão  das  contratações,  median

comunicação por escrito com antecedência minima de 30 (trinta) dias.
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VFornecer a posição de divida atualizada para liquidação/amortização

antecipada dos empréstimos, quando solicitado pela PREFEITURA DE SÃO CAETANO

DO SUL, por ocasião da rescisão de contrato de trabalho do servidor devedor;

VIManter sob sua guarda, até a liquidação do empréstimo, na condição

de fiel depositária, o respectivo documento de outorga ao empregador por

parte do servidor devedor de autorização de caráter irrevogável, para a

consignação das prestações contratadas em folha de pagamento, podendo a

referida outorga fazer parte de cláusula especifica do contrato de empréstimo.

CLÁUSULA QUARTA - DA DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS:

O crédito de salário dos servidores da PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL

ocorrerá todo dia 30 (trinta) de cada mês, ou dia útil próximo e o fechamento

da folha de pagamento é o dia 2 0 (vinte) de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 0 presente termo de cooperação vigorará pelo

prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura, podendo

quaisquer das partes rescindi-lo, conforme previsão contida na cláusula

sétima.
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SECRETÁRIA MUNIESTÃO

8.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos requisitos acima causando prejuizo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA NONA - FORO: Será competente o foro da Comarca de São Caetano do Sul

para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento

deste  Termo  de  Cooperação,  as  qua^s  não  puderem  ser  solucionad

administrativamente pelas pa

CLÁUSULA OITAVA - GESTOR CONTRATO

8.1. 0 gestor da presente contratação será a Diretora de Administração e

Recursos Humanos, e na sua ausência, a Secretária Municipal de Planejamento

e Gestão, nos termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações

em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame,

procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias
ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência,

com o conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado

pela continuidade dos serviços ou fornecimento.
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Parágrafo Segundo: A suspensão da execução do Termo de Cooperação não

desobriga a PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL de continuar realizando as

averbações das prestações, retenção das verbas rescisórias e os repasses

devidos até a liquidação de  todos os contratos celebrados.

Parágrafo Terceiro: O Termo de Cooperação terá a sua execução restabelecida

após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 0 presente termo

de cooperação poderá ser denunciado a qualquer tempo, pelas partes, mediante

manifestação  formal,  mantendo-se,  porém,  em pleno vigor as  obrigações

assumidas pela PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL, até a efetiva liquidação dos

empréstimos concedidos.

Parágrafo Único: A partir da data de recebimento da denúncia, serão suspensas

novas concessões de empréstimos.
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2)

NOME:

RG:

CPF:

e Catoia
.3194

CPF n 303.494.568-01

NOME:

RG:

CPF:

D

Testemunhas:

ROSIE DE ANDRADE VAITKEVICIUS
Gestora do Termo de Cooperação

E INVESTIMENTO
PIQUIRI ABCD PR/SP.

COOPERAT
VALE DO PIQUI
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