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RESOLUÇÃO N° 05/17 - IBERTPREV 

Dispõe sobre a celebração de Convênio 

entre o Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de 

Bertioga - BERTPREV e o Banco 

Santander Brasil S.A. para a concessão de 

empréstimos pessoais aos servidores, por 

meio da consignação em folha de 

pagamento. 

ALEXANDRE HOPE HERRERA, Presidente Interino do 

BERTPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, bem 

como autorização do Conselho Administrativo da Autarquia em reunião 

ocorrida no dia 22106115; 

CONSIDERANDO que a proposta se faz interessante e 

proporcionará aos servidores públicos oportunidade de mais 

possibilidade de escolha entre as taxas de juros vigentes no mercado; 

CONSIDERANDO que a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 142.414-0/6 foi julgada parcialmente procedente, 

para declarar a inconstitucionalidade do inciso XVIII, do artigo 12, da Lei 

Orgânica do Município de Bertioga, que exigia autorização legislativa 

para a celebração de convênios, 

RESOLVE: 



Bertio de junho- 2017. 

EXANDRE HOPE HERRERA 

PRESIDENTE 
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Art. 10  Por este ato fica aprovada a celebração de 

Convênio entre o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

do Município de Bertioga - BERTPREV, e o Banco Santander Brasil S.A. 

para a concessão de empréstimos pessoais aos servidores, por meio da 

consignação em folha de pagamento, conforme termo anexo. 

Art. 20  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 



Crédito Consignado 
Acordo para Concessão de Operações de Emprés-
timo/Financiamento com Consignação em Folha de 
Pagamento - Servidores Estatutários 

 

iáo Santander 

 

1) BANCO SANTANDER BRASIL S.A., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 
e 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 90.400.888/0001-42, do-
ravante denominado simplesmente "BANCO". 

II) INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO DE BERTIOGA-
BERTPREV, situada na cidade de Bertioga, na RUA RAFAEL COSTABILE de n° 596, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°02.581.343/0001-12, doravante denominada "CONVENIADA". 

As partes acima qualificadas e abaixo devidamente representadas têm, entre si, certo e ajustado o 
presente "ACORDO PARA CONCESSÃO DE OPERAÇOES  DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 
COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO", que se regerá pelas cláusulas e condições 
abaixo e por legislação específica aplicável: 

- DO OBJETIVO DO CONVÊNIO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente instrumento e nos termos e condições a seguir expostos, o 
BANCO se compromete a conceder empréstimo/financiamento aos servidores ativos, inativos e 
pensionistas da CONVENIADA, através de contratos de mútuo/financiamento firmados com o 
BANCO e mediante pagamento via desconto em folha de pagamento dos servidores. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Faz parte integrante do objeto do presente Convênio, a análise da possi-
bilidade da concessão de empréstimo/financiamento para antecipação dos recursos provenientes da 
"Gratificação Natalina". Referida análise poderá ser efetuada com base no valor total informado pela 
CONVENIADA ao BANCO, sendo creditado a favor do servidor o valor líquido, já deduzidos os en-
cargos financeiros do empréstimo/financiamento e o valor devido ao BANCO, será pago em parcela 
única ou na forma estabelecida pela CONVENIADA, mediante desconto na data de pagamento pela 
CONVENIADA da referida "Gratificação Natalina". 

II- DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 
CLAUSULA SEGUNDA - Fica estabelecido que a aprovação do empréstimo/financiamento solicitado 
com base neste Convênio fica a critério exclusivo do BANCO, desde que haja margem consignável 
disponível, conforme confirmação da CONVENIADA, podendo aquele, caso aprove, exigir do servi-
dor prestação de garantias suplementares, se assim entender necessárias. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os limites individuais de empréstimo/financiamento aprovados pelo 
BANCO aos servidores da CONVENIADA serão informados pelo BANCO, por meio de instrumento 
específico a ser apresentado pelo BANCO, no qual o valor do contrato, prazo, valor e número de 
parcelas, estarão claramente estabelecidos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido, desde já, que a contratação das operações de em-
préstimo/financiamento aprovadas pelo BANCO, será feita através de instrumento próprio celebrado 
em apartado, conforme determina a Cláusula Primeira, por meio escrito ou eletrônico, onde serão li-
vremente pactuadas, entre o BANCO e o tomador do crédito as condições, inclusive as financeiras, 
aplicáveis no curso normal e anormal da operação, bem como as informações previstas no artigo 90  
do Decreto Municipal 2339/15 de dar ciência ao consignado do 1 - valor total financiado; II - a taxa do 
custo efetivo total, mensal e anual; III - valor, número e periodicidade das prestações; IV - montante 
total a pagar com o empréstimo ou financiamento. 

III - DOS PEDIDOS E DO CADASTRAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 
CLÁUSULA TERCEIRA - Os servidores pretendentes ao crédito deverão comparecer em qualquer 
agência do BANCO munidos dos documentos necessários e obrigatórios para análise de cadast\rq,  e 
aprovação do empréstimo/financiamento, tais como documentos de identidade, CPF, comprova  
de residência e comprovantes de renda, sendo sempre observado o critério de exclusividade confer 
do ao BANCO para aprovação do empréstimo/financiamento individual. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que os pedidos de empréstimo/financiamento, bem 
como a confecção dos cadastros mencionados nesta cláusula, serão realizados com a utilização de 
métodos julgados convenientes pelo BANCO, não vedados por lei, podendo este a qualquer tempo 
modificar os critérios adotados, visando resguardar a liberação do empréstimo/financiamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Não será concedido empréstimo/financiamento: 
a) aos servidores que exercem função comissionada, sem vínculo permanente de emprego; 
b) aos contratados por tempo determinado ou para trabalho eventual. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O empréstimo/financiamento aos servidores de vínculo permanente, 
mas no exercício de função comissionada, serão concedidos com base nos vencimentos dos cargos 
de origem, salvo se já detentores de estabilidade financeira. 
PARÁGRAFO QUARTO - O prazo final do empréstimo/financiamento concedido para os que este-
jam no exercício de mandato eletivo (vereadores/deputados), será limitado ao encerramento dos 
respectivos mandatos. 

IV -DA LIBERAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 
CLAUSULA QUARTA - Fica estabelecido que os valores relativos ao empréstimo/financiamento a-
provados pelo BANCO serão liberados diretamente aos servidores, através de cheque administrativo 
ou crédito em conta corrente, conforme autorização expressa dos servidores, a qual fará parte inte-
grante e inseparável dos contratos de mútuo/financiamento celebrados entre o BANCO e os servido-
res, ou, ainda, através de qualquer outro meio legal de pagamento. 

V - DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 
CLÁUSULA QUINTA - Para a realização do pagamento das parcelas relativas ao emprésti-
mo/financiamento já concedido, a CONVENIADA obriga-se, sem qualquer custo para os servidores 
ou para o BANCO, ressalvada disposição contrária prevista na legislação, a descontar da folha de 
pagamento dos seus servidores o valor das parcelas até o máximo permitido pela legislação, con-
forme autorização prévia firmada pelos servidores, efetuando, imediatamente, o crédito em conta o-
peracional de repasse aberta especificamente para tal finalidade, de titularidade da CONVENIADA, 
sob o n° 29000030-4, mantida na agência 0712. Caso haja qualquer alteração nos dados bancários, 
o BANCO comunicará à CONVENIADA por meio de e-mail, que passará a fazer parte integrante 
deste instrumento para todos os fins de direito. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em consonância e para os efeitos do referido disposto, a CONVENIADA, 
por este instrumento e na melhor forma de direito, expressamente autoriza, em caráter irrevogável e 
irretratável, o BANCO a debitar mensal e simultaneamente na data do repasse dos descontos de 
seus servidores, ou seja, no dia 5 (cinco), ou no dia útil posterior a esta data, da referida conta, os 
valores correspondentes aos respectivos repasses. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o empréstimo/financiamento contratado pelo servidor da CONVE-
NIADA seja renegociado, esta deverá efetuar o desconto e repasse em favor do BANCO das parce-
las da operação de renegociação, em substituição ao empréstimo/financiamento concedido inicial-
mente. Para este fim, deverão ser observadas todas as disposições contidas neste instrumento, além 
das disposições legais aplicáveis. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja valores não descontados por qualquer motivo, o BANCO po-
derá solicitar à CONVENIADA a prorrogação do desconto em folha de acordo com eventual repactu-
ação do fluxo de pagamento do empréstimo/financiamento. Nesta hipótese, a CONVENIADA deverá 
efetuar o desconto e respectivo repasse nos termos deste convênio e da legislação aplicável. 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso a CONVENIADA não efetue o repasse ao BANCO após o prazo ora 
definido, incorrerá em mora, ficando obrigado, a partir daí, até a data do efetivo repasse, a entregar o 
valor então devido, acrescido de: i) juros remuneratórios à taxa 100% CDI, acrescida de 0,7% a.m, (i-
i) multa de 2%; e (iii) juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação 
vencida acrescida da multa. Referidos encargos incidirão desde a data do atraso até a data do efeti-
vo recebimento desses valores pelo SANTANDER. 

OM 
	

05/2009 



PARÁGRAFO QUINTO - O BANCO se compromete a remeter à CONVENIADA, até o dia 20 (vinte) 
de cada mês, data do fechamento da folha de pagamento, listagem e/ou relatórios, por meio físico 
e/ou eletrônico, a ser definido pelas partes, com o nome dos servidores e os valores a serem debita-
dos no mês, e a CONVENIADA retornará ao BANCO tais listagens e/ou relatórios, até o dia 5 (cinco) 
do mês subsequente ao da folha de pagamento, constando a confirmação das consignações, ou au-
sência destas, esclarecendo o motivo do não desconto para que o BANCO tome as providências ca-
bíveis. 
PARÁGRAFO SEXTO Caso haja o desligamento/exoneração, sob qualquer forma, do servidor do 
quadro da CONVENIADA, o BANCO irá promover a cobrança do saldo remanescente direta e exclu-
sivamente do servidor. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso a rescisão do contrato de trabalho se dê por morte do servidor e caso 
o mesmo tenha optado pela contratação do seguro prestamista na ocasião da formalização do con-
trato de mútuo/financiamento, antes do repasse das verbas de desligamento para amortização total 
ou parcial do saldo devedor, deverá ser utilizado o valor da indenização do seguro recebido, median-
te envio pela CONVENIADA ao BANCO da certidão de óbito do empregado, para o correio eletrôni-
co: qo. consignados. rescisao(santander. com. br. Qualquer alteração no endereço do correio eletrô-
nico será comunicada previamente, por escrito, à CONVENIADA, passando esta comunicação a fa-
zer parte integrante e indissociável deste instrumento. 
VI - DO PRAZO 
CLÁUSULA SEXTA - O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da da-
ta de sua celebração, sendo prorrogado automaticamente por iguais períodos, limitado a 60 (sessen-
ta) meses, facultando-se a qualquer das partes, a seu exclusivo critério e a salvo de qualquer multa 
ou sanção, dá-lo por findo a qualquer momento, devendo apenas a parte que tomar tal iniciativa noti-
ficar a outra de sua intenção com antecedência de 30 (trinta) dias. Fica explícito que, ocorrendo o 
término do presente Convênio, por iniciativa de qualquer das partes, continuarão totalmente aplicá-
veis e vigentes as suas cláusulas quanto aos empréstimos/financiamentos em curso, até sua final li- 
quidação. 	- 
Vil - DISPOSIÇOES FINAIS 
CLAUSULA SÉTIMA - O BANCO fornecerá à CONVENIADA, diariamente ou na periodicidade que 
julgar mais conveniente, tabelas com os coeficientes e taxas referentes aos contratos de mú-
tuo/financiamento a serem celebrados com os servidores, quando solicitadas pela CONVENIADA. 
PARÁGRAFO UNICO - Se no momento da contratação do empréstimo/financiamento para seu ser-
vidor, a CONVENIADA, por qualquer motivo, não dispuser da tabela válida para aquele dia, obriga-
se ela a contatar previamente o BANCO para obter os coeficientes/taxas a serem utilizados. 
CLÁUSULA OITAVA - A CONVENIADA manterá a consignação realizada até que o emprésti-
mo/financiamento esteja integralmente quitado, obrigando-se a não acatar contra-ordem ou revoga-
ção dos seus servidores. 
CLAUSULA NONA - Eventual tolerância no cumprimento das condições deste Convênio não poderá 
ser invocada pelas partes como novação ou alteração das condições ora pactuadas, importando em 
mera tolerância e servindo apenas para o caso ocorrido. 
CLÁUSULA DÉCIMA - Os termos e disposições deste instrumento prevalecerão sobre quaisquer ou-
tros entendimentos ou acordos por escrito firmados anteriormente entre a CONVENIADA e o BAN-
CO, pelo que ficam expressamente revogadas todas as cláusulas e condições desses contratos an-
teriores, de mesmo objeto deste, dando-se as partes, reciprocamente, plena, geral e irrevogável qui-
tação em relação às responsabilidades decorrentes desses instrumentos, salvo em relação às obri-
gações assumidas pelas partes nos contratos de mútuo/financiamento já formalizados e ainda não li-
quidados. 
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O SA ANHER (BRASIL) S.A. CONVENIADA 

Bertioga, 01 ; u7fo de 2017. 

2 _____ 
OÀL P 	Nome: 	 "Y'c 	 dJN- 

0FF: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Atentas às disposições contidas na Lei n° 12.846, de 10  de agos-
to de 2013, as partes declaram possuir códigos próprios de conduta que contemplam as diretrizes e 
os princípios de comportamento ético a que se subordinam os seus administradores, empregados, 
servidores e colaboradores, e programas de Compliance que estabelecem regras claras para a con-
dução e supervisão das suas atividades, que definem critérios objetivos para avaliação da conformi-
dade de suas condutas com os preceitos legais e com as demais normas a que se sujeitam, contan-
do com estruturas e procedimentos voltados a coibir ou a impedir a prática de infrações à referida Lei 
e às demais com semelhante ou relacionado escopo e a identificar desvios de conduta de seus ad-
ministradores, empregados, servidores e demais colaboradores a elas direta ou indiretamente vincu-
lados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para conhecer toda e qualquer questão decorrente deste instru-
mento, as partes elegem o Foro de Bertioga de assinatura deste instrumento, com exclusão de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja. 

As partes firmam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em duas vias, de i-
gual teor e forma, para que produza os seus efeitos legais. 

TESTEMUNHAS: 

SAC 0800 762 7777/Ouvidoria 0800 726 0322 
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Crédito Consignado - Indicação do Funcionário Averbador - Troca de Arquivo 

Ao 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

REF.: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO 

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO DE BERTIOGA-

BERTPREV], inscrita no CNPJ/MF sob o n.° [02.581.343/0001-12], com sede na cidade de 

[Bertioga], Estado de [SP], na [RUA RAFAEL COSTABILE 5961, na qualidade de Conveniada, vem, 

por meio deste, nomear como representante(s) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco") o(s) 

funcionário(s) abaixo relacionado(s) ("Averbador (es)") e (Troca de Arquivos). 

1 	- 	AVERBADOR-> 	Phelippe 	Santos 	do 	Bomsussesso, 	E-MAIL 

[admbertprev.sp.gov.br],TELEFONE [13 3319-92921, inscrito no CPF/MF sob o n.° [306.997.688-

37]. 

2 - AVERBADOR-> Katia Hidalgo Daia, E-MAIL [cjp©bertprev.sp.gov.br],TELEFONE [13 3319-

92921 inscrito no CPF/MF sob o n.° [048.091.688-83]. 

3 - TROCA DE ARQUIVOS-> 	Phelippe Santos do Bomsussesso, E-MAIL 

[adm©bertprev.sp.gov.br],TELEFONE [13 3319-9292] inscrito no CPF/MF sob o n.° [306.997.688-

37]. 

4 - TROCA DE ARQUIVOS-> [Katia Hidalgo Daia], E-MAIL [cjpbertprev.sp.gov.br],TELEFONE [13 

3319-92921 inscrito no CPF/MF sob o n.° [048.091.688-83]. 

TIPO DE AVERBAÇÃO: 	ACCESTAGE X SANTANDER NEGÓCIOS 

O(s) Averbador (es) e Troca de Arquivos acima indicado(s) está (ão) autorizado(s) a efetuar todos e 

quaisquer procedimentos necessários para viabilizar a consignação em folha de pagamento, 

podendo confirmar e constituir a consignação em folha de pagamento, requerendo, alegando, 

fornecendo informações e assinado o que for necessário para a operacionalização do Convênio, 

sendo-lhe(s) vedado prestar qualquer tipo de garantia em nome da Conveniada. 

Para tanto, o(s) Averbador (es) e Troca de Arquivos irá(ão) atuar na formalização dos procedimentos 

relacionados à consignação em folha de pagamento, o(s) qual(is) terá(ão), den - outras 

responsabilidades, as seguintes obrigações: 



Local 	26 de maio de 2017. 

1 - Prestar, por escrito, as informações solicitadas sobre os empregados, servidores ou funcionários 

("Clientes") proponentes à obtenção de empréstimo/financiamento pessoal consignado em folha de 

pagamento; 

2 - Utilizar corretamente a senha para acesso ao sistema ("Sistema") adotado entre a Conveniada e 

o Banco para a operacionalização da consignação em folha de pagamento não a divulgando a 

terceiros; 

3 - Comunicar imediatamente ao Banco qualquer evento que possa implicar na perda da segurança 

das informações no Sistema; 

4 - Acessar diariamente o Sistema para verificar as contratações pendentes e respectiva aprovação 

ou recusa, dando o tratamento adequado caso a caso; 

5 - Averbar em folha de pagamento o valor das prestações de responsabilidade dos Clientes em 

favor do Banco, confirmando a disponibilidade de margem consignável, para os fins de desconto em 

folha de pagamento de parcelas de empréstimo, observados as limitações legais; 

6 - Manter em absoluta confidencialidade, todas as informações, dados, pormenores e documentos 

aos quais terá acesso, ou que lhe venham a ser confiados em razão do Acordo para Concessão de 

Operações de Empréstimo/Financiamento com Consignação em Folha de Pagamento. 

STITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO DE BERTIOGA-

BERTPREV 

Diretoria Responsável: Cartões e Consignado 

Área Responsável: Crédito Consignado 
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