
.§b*NcoooBnastt
COI.IVÊruIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O BANCO DO
BRASTL s.A. E A cÂtrIARe MuNlctpAL oe sermnÉu,
PARA coNCESSÃo DE EMPRÉsrMos Et ou
FINANCIAMENTOS AOS SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, COM
PAGAMENTO MEDIANTE COI.ISICruNçÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO,

Quadro Resumo

3) PToc€sso AdministÍativo

4) Foro de Êleição

Fica eleita a comarca de Santarém-PA para dirimir eventuais dÚvidas quanto ao presente

contrato, decorÍentes da interpretaçáo ou cumprimento deste Convênio, que não venham a
ser solucionadas administrativamente.
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1) Pardcipes

a) Consignatário:
O BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mistA com sede no SAUN, quadra 05,
lote B, EdiÍício Banco do Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurldica do MinistéÍio da Fazenda - CNPJ/MF sob o

n' OO.OO0.m0l0001-91, neste ato devidamente representado na Íorma do seu estatuto
social, doravante denominado simplesmente BANCO.

b) Convênêntê (Empregador):
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, com sede na Av. Dr. Anysio Chaves, 1001, Bairro

Aeroporto Velho, na Cidade de Santarém, estado do Pará, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do MinistéÍio da Fazenda - CNPJ/MF, sob o n" L0.2L9.2A1OO0L-82,
doravante denominado cot{vENENTE, por seus repÍesentantes legais infra-assinados.

2) Lêgislação:

a) Regu lamentação do Consignado:. 
Resolução número 005/2021, de 16 de iunho de 2027. Dispõe sobre os procedimentos

reÍeíentes às consignações em folha pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e

dos pensionistas do poda Legislativo Municipal'

b) RegulamentaÉo para Contratação dos Servidores:
Resolução no o02l90 - Regimento lnteÍno da Câmara Municipal de Santarém.
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Não possui processo.

O BANCO e o CONVENENTE, doravante denominados em coniunto "PARTÍCIPES", celebÍam
o presente Convênio, sujeitando-se à norma disciplinar na(s) Lei(s) indicada(s) na alínea "a"

Item 2 - Dispositivos Legais - do Quadro Resumo, mediante as cláusuhs e condições adiante
estipuladas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA- DO oBJETO
O pÍesente Convênio tem por obieto eíabeleceÍ condições gerais e critérios a serem
observados na concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagaÍnento mediante
consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS tomadoÍes de empréstimos e/ou Íinanciamêntos vinculados ao
CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutáÍio Íormalizado e vigente com
o CONVENENTE, regido pela Lei(s) indicada(s) na alÍnea "b" item 2 - Dispositivos Legais - do

Quadro Resumo.

ParágraÍo Primeiro - Os empréstimos elou financiamentos aos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISÍAS serão concedidos por meio(s) Íísico(s) (agências,

conespondentes bancários) eiou eletrônico(s) disponíveis (fAA, lnternet, CABB, Mobile' etQ'

parágraÍo Segundo - Para a concessão de empréstimos e/ou financiamentos mencaonada no
obieto deste instrumento, os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS deveÍão
dispor de margem consignável suÍiciente para as pÍestações decorrentes da operação
contratada ao arnparo deste Convênio, na foÍma da legislação em Úgor.

Parágrafo Terceiro - As operações contratadas ao amparo deste Convênio podeíão ser repac-

tuadas nos teÍmos e condições previamente definidas pelo BANco,

V - prestar ao BANCo mediante solicitação dos SERVIDORES, APOSENTADoS

CúUSULATERCEIRA. DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTíCIPES

a) O CONVENENTE se responsabiliza por:

l- diwlgar amplamente, iunto aos seus SERVIDORES' APOSENTADOS E/oU
PENSIONISTAS, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientandoos
quanto aos procedimentos necessários para a obtenção dê empÍéstimos e/ou financiamentos
junto ao BANCO;

il - esclarecer aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que as

condições pam contratação da operaçáo de crédito seÍão obieto de livre negociação entÍe os

SERVIDORES, APOSENTADOS EIOU PENSIONISTAS e o BANCO;

lll - submeter à prévia aprovação do BANCO, conÍoÍme o caso, as inÍormações e o respeúivo

material (ÍoHer, encarte, tex'tos, elc.) a ser veiculado acerca do presente Convênio;

lv - adotar, no que lhe competiÍ, as providências necessifuias para üabilizar a formaliz

açáo das operações entÍe o BANCO e seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU

PENSIONISTAS:
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS
O BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçarnentárias, política de crédito,
normas operacionais e anáise de crédito, poderá conceder empréstimos e/ou financiamentos
diÍetamente aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS do COTWENENTE,
com Érs condições livremente negociadas entre os SERVIDORES, APOSENTADoS E/OU
PENSÍONISTAS e o BANCO, cuio pagamento dar-se-á mediante consignaçâo em folha de
pagamento.
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PENSIONISTAS, as inÍormações necessâias para viúilizar a contraÉo da operaçâo de
crédito, contendo o dia habitual de crédito dos salários, data dê fechamento da Íolha de
pagamento, data do próximo crédito dos salários, demais inÍormaÇões necessárias paÍa o
cálculo da maÍgem disponível para consignação e preencher para o BANCO as inÍormações
nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I deste Convênio. O Anexo I poderá ser retificado
em parte, por meio de aditivo assinado pelos PARTíCIPES, que passará a integrá-lo.

Vt - conÍirmaí ao BANCO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da
solicitação do crédito pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por escÍito
ou meio eletrônico, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio - Anexo l, a
possibilidade de realizar os descontos do empréstimo elou fínanciamento na Íolha de
pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para que os recursos
possam ser liberados, obsêrvado o contido no Parágrato Segundo, da Cláusula Segunda deste
Convênio;

Vlll - infoÍmar mensalmente ao BANCO, por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições
Gerais do Convênio - Anexo l, os valores consignados e os não consignados mediante justÍfi-
cativa, devidamente identiÍicados, com antecedência de 5 (cinco) dias da data estipulada para
o vencimento das prestações;

lx - comunicar ao BANCO a ocorrência de redução da remuneração dos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que inviabilize a consignação mensal autorizadâ,
inÍormando o motivo de não consignação das prestações deüdas e permilindo a consignação
parcial da prestação mensal;

Xll - notiÍicar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para compaÍecêÍ ao
BANCO com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da díüda, no caso de
desligaÍnento (exoneração, demissão ou aposentadoria) ou outro motivo que acaffete a
exclusão da folha de pagamenlo, quando o valor retido de verba decorrente do desligamento
for insuÍiciente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO;

X,ll - comunicar ao BANCO a ocorrência de adiantamento da data de crédito dos salários aos
SERVIDORES, APoSENTADoS FfoU PENSIoNISTAS. Neste caso, a cobrança da prestação
de crédito consignado também se processará na mesma data, devendo o valor consignado seÍ
repassado conÍorme deÍinido no inciso Vll desta Cláusula.
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Vll - eÍetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos
autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, observado o limite
máximo permitido pela legislação em vigor, e rêpassar os valores ao BANCO, mediante crédito
na Conta Convênio na data estabelecida para repasse Íinanceiro, na mesma data de crédito
dos salários e do vencimento das prestações, conforme indicado nas Condições Gerais do
Convênio - Anexo l.

X - informar ao BANCO a ocorrência de desligamento (exoneração, demissão ou
aposentadoÍia) dos SERVIDORÊS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por meio do
Autoatendimento Setor Público - ASP, antes de eÍetivado o pagamento das verbas decorrentes
do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apuraÍ o saldo devedor do(s) empréstimo(s)
e/ou Íinanciamento(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou
liquidação da dívida dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PÊNSIONISTAS;

xl - reter e repassâr ao BANCO, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou
aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, o valor da dívida
de empréstimo e/ou financiamento apresentado pelo BANCO na forma da legislação vigente;
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XIV - dar preferência, nos termos da(s) Lei(s) indicada(s) na alínea "a" item 2 - Dispositivos
Legais - do Quadro Resumo, aos descontos autorizados pelos SERVIDoRES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS relaúvamente aos empréstimos e/ou financiamentos
realizados com o BANCO, em detÍimento a qrtros descontos de mesma natuíeza que venham
a ser autorizados posteÍioÍmentê, mantendo a prioridade quando das repacüaçôes dessas
dívidas junto ao BANCO.

b) O BANCO se responsabiliza por:

I - atender e orientar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS dO CONVE.
NENTE quanto aos procedimentos adotados para a obtenção de crálitos concedidos ao ampa-
ro deste Convênio;
ll - informar ao CONVENENTE por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais
do Convênio - ANExo l, as pÍopostas de empréstimos e/ou financiamentos apÍesentadG
pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS diíetamente ao BANCO, para
conÍirmação da reserva de margem consignável:
lll - fornecer ao CONVENENTE arquivo contendo inÍormações necessárias para a
consignaçáo mensal da(s) prestação (ões) conÍorme leiaute padrão FEBRABAN - CNAB 240;

lV - prestaÍ ao CONVENENTE e aos SERVIDORES, APOSENTADOS gOU PENSIONISTAS,
as informações necessárias paÍa a liquidação antecipada dos empréstimos e/ou
Íinanciamentos, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;
V - disponibilizar aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS do
CONVENENTE informações relativas às respectivas operações por ebs contratadas ao
amparo deste Convênio.

CúUSULA QUARTA- DO PRAZO
O presente Convênio é celebrado por prazo de 60 meses, sendo que quaisquer dos

PART[CIPES poderão rescindi-lo conÍorme previsto na Cláusula Sexta.

CLAUSULA QUINTA- DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO
O BANCO suspenderá a concessão de novos empréstimos e/ou Íinanciamentos consignados

aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS através de notiÍicação ao

CONVENENTE. quando:
l- ocoÍreÍ o descumprimento por parte do CONVENENTE de quaQuer cláusula ou condição

(ões) estipulada(s) neste Convênio;
it - ó cor.rVEr.rgNTE não repassar ao BANCO os valores consignados inÍormados ao BANCO,

no pÍazo de até 5 (cinco) dias úteis após a datâ de crffito dos salários (dia de vencimento das

prestações);
ilt - o óonvênio apÍesentar índices de inadimplência e de consignação não admiüdos pelo

BANCO;
lV - ocorÍer alteração (ões) nas CondiçÕes Gerais do Convênio - Anexo I que intertira nas

condiçÕes pactuadas;
v - oóonei atÍaso ou não envio das inÍormaçÕes de consignação mensal'

Parâgralo Primeiro -A suspensâo do Convênio não desobriga o CONVENENTE de conünuar

rediándo as consignações das pÍestações e a retenÉo das verbas rescisórias, relativas aos

contratos de emprãstmos e/ou financiamentos iá celebrados, permanecendo necessária a

troca de infoÍmações de consignação mensal entre o BANCO e o CONVENENTE e os

repasses devidos àté a liquidação de todos os contratos celebrados'

Parágrafo Segundo - O restabelecimento do Convênio Íicar

regulàrização das pendências que motivaÍam a suspensão.
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á a critério do BANCo, após a
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cLÁUSULA sExTA- DA DENÚNcIA
É Íacuhado aos PARTíCIPES denunciar o presentê Convênio, mediante aüso por escrito com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Primeiro - Permanecendo o atraso de repasse dos valores consignados, por mds de
35 dias corridos, o Convênio será encerrado mediante noüficação, tornando-se vedada a
concessão de novas operações de crédito consignado. A partiÍ do encerramento, fica
dispensada a úoca de inÍormaçôes mensais de consignação entre o BANCO e o
CONVENENTE.

ParágraÍo Segundo - O CONVENENTE deverá inÍormar e notificaÍ seus SERVIDORES, ApO-
SENTADOS E/OU PENSIONISTAS sobre o encerramento do Convênio de Crédito Consignado
e a nova Íorma de cobrança de suas prestaçÕes. A nova forma de cobrança seguirá as normas
estabelecidas pelas "Cláusulas Gerais do Conüato de Abertura de CÍédito Rotativo - CDc Au-
tomático" ou "Cláusulas Gerais do ContÍato de EmpÍéstimo com Amortizaçáo Mediante Consig-
nação em Folha de Pagamento - Não CoíÍentista'firmado pelos SERVIDORES, APOSENTA-
DOS UOU PENSIONISTAS junto ao BANCO.

cLÁusuLA SETTMA- DAS DEMA|S coNDtÇÕES
O CONVENENTE constitui-se depositiíria das importâncias consignadas em foha de
pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS destinadas ao
pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos, até o seu eÍetivo repasse ao BANCO.

ParágraÍo Único - Na hipótese de o CONVENENTE descontar em folha de pagamento c
valores dos empréstimos e/ou Íinanciamentos contÍatados pelos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e não repassá-los ao BANCO tempesüvamente, o
BANCO podeÍá adotaÍ as medidas iudiciais cabíveis, independentemente de qualquer
notificação iudicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA oITAVA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este
convênio e trocados entre os PARTICIPES (BANCO e CONVENENTE) deverão ser
formalizados por escrito, com assinatura (manual, digital ou eletrônica).

CLÁUSULA NoNA - Até o integral pagamento do empréstimo e/ou financiamento, Ers

autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante préúa e conjunta
aquiescência do BANCO e dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS.

CLÁUSULA DÉC|MA - Qualquer tolerância de um dos PARTÍC|PES em relação ao outro
quanto ao cumprimento das obrigações assumidas só importará modificação deste Convênio
se expressamente Íormalizada.

cúusulA DECIMA PRIMEIRA - o pÍesente convênio prescinde da anuência à enüdade
sindical, uma vez que é celebÍado com a linalidade de possibilitar a operacionalizaÇâo da
concessão de empíéstimos e/ou financiamentos diÍetamente pelos SERVIDoRES,
APoSENTADoS E/oU PENSIONISTAS com a instituição financeiÍa que tenha firmado com o
CoNVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios paÍa a contrataçâo da
operaÇão, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entÍe os
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS E O BANCO.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro indicado no item 4 do Quadro Resumo para
dirimir eventuais dúvidas decorÍentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as
quais nâo pudeÍem ser solucionadas administrativamente pelos PARTíClPES.

cLÁusuLA DECIMA TERCEIRA - O presente Convênio é celebrado em coníoím com
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a(s) Lei(s) indicada(s) na alÍnea "a" item 2 - Dispositivos Legais - do QuadÍo Resumo, bem
como, se houver, pelo processo adminisÍativo indicado no item 3 - Processo Administraüvo -
do Quadro Resumo, declarando os PARTÍCIPES, neste ato, terem pleno conhecimento das
cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

cLÁusuLA DECTMA QUARTA - O CoNVENENTE providenciará a publicação resumida deste
CoNVÊNlo na imprensa oficial, nos exatos teímos do art.61, parágraÍo único, da Lei no

8.666/1993.

clÁusuLR oecrMA eutNTA - DA pRorEÇÀo DE DADos

ParâgÍafo Primeiro - Os PARTíCIPES deverão observar as disposições da Lei 13.709, de
14.08.2018, Lei Geral de PÍoteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais dos
SERVIDORES, EMPREGADoS, APOSENTADOS E/OU PENSIoNISTAS, em especial quanto
a finalidade e boa-fé na utilização de suas informações pessoais para consecução dos Íins a
que se propõe o presente convênio de concessão de crédito consignado.

ParágraÍo Segundo - O CONVENENTE (empregador) Íigura na qualidade de Conúolador dos
dados quando Íornecidos ao BANCo para tratamento, sendo este enquadrado como Operador
dos dados. O BANCO seÍá Controlador dos dados com relação a seus próprios dados e suas
atividades de tratamento.

ParágraÍo Terceiro - Os PARTíCIPES estáo obrigados a guardar o mais completo sigilo por si,
por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar no 105, de 10 de ianeiro
de 2001 e da Lei GeÍal de Proteção de Dados (LGPD), cuios teores declaram ser de seu inteiro
conhecimento, em relação aos dados. informações ou documentos de qualquer nafureza
exibidos, manuseados ou que por qualquer Íorma ou modo venham tomaÍ conhecimento ou ter
acesso, em razão deste CONVÊNlo, ficando, na Íorma da lei, responsáveís pelas
consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização, sem
preiuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.

ParágraÍo Quarto - Além das obrigações relacionadas no parágraÍo anterior, sâo obrigados
ainda a:

l- gaÍantir que os dados foram e serão obtidos de forma lícita, com base legal apropriada nos
termos da LGPD, inclusive para Íins de compartilhamento ou tratamento inerentes ao escopo e
para fins deste cottvÊNlo:

ll- possuir sistemas que garantarn que a utilização dos dados se.ia realizada de acordo com a

LGPD, observando, a maniÍestação revogabilidade do consentimento Íeita pelo titular dos
dados;

lll- Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicaçáo ou qualquer Íorma de tratamento inadequado ou ilícito;

V- fornecer, no prazo solicitado pelo outro PARIíC|PE, informações, documentos, certificações
e relatórios relacionados ao Tratamento, conforme dÚetrizes do Controlador dos dados; e
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lV- manter avaliação pêriódica do tratamento para garantir a seguÍança e qualidade do objeto
desse CONVENIO;
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Vl- auxiliar o outío PARTÍCIPE na elaboraçâo de avaliações e relatórios de impaao à proteÉo
aos dados pessoais e demais registros, documentos e solicitações requeridos por Lei.

E, estando assim iustos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto às cláusulas
deste Convênio, firmando o presente em 3 (úês) üas de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo, para que píoduza os deúdos e legais eÍeitos.

SantaÍém (PA), 17 de Junho de 2027.

BANCO DO BRASIL S,A.

Banco do B cla

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
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