CONVENIO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL E o/A ag!!!!gfsa@
IA DA ENTIDADE
APPA, COM
SIND TRABS EMPS ADM SERV CAP PORT PRIVS
PARA

A

SEUS

EMPREGADOS MEDIANTE CONSIGNA9AO EM
FOLHA DE PAGAMENTO.

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituiqao financeira sob a forma de empresa p0blica, crlada

pelo

de 12.08.69, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, inscrita no CNPJ sob o no
00.360.305/0001-04, com sede em Brasilia/DF, por seu representante legal ao fim assinado, doravante
designada simplesmente CAIXA, e do outro lado o/a ADMINISTR^CAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E
ANTONINA - APPA, com Sede/Filial na cidade de PARANAGUA, sito a
161, inscrita no CNPJ sob o no 2902!89&QQl:11 neste ato representado(a) por LUIZ FERNANDO GARCIA
DA SILVA, CPF no 329.602.648-78 e RG no. 443323318/SP, doravante designada CONVENENTE, com
anuencia da Entidade Sindical
representante da categoria, neste ato
SINTRAPORT, inscrito(a) no CNPJ sob o no
por
CPF
no
699.617.949-15
e RG no 5.079.727-9 SSP/PR,
ADILSON
CORDEIRO
SILVA,
representado(a)
presente
celebram
o
Convenio mediante as
ENTIDADE
SINDICAL,
designada
simplesmente
doravante
Decreto-Lei no 759/69,

@no

cl6usulas e condig6es a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente Convenio a concessao de emprestimo, com
averbaqao das prestag6es decorrentes em folha de pagamento, aos empregados do quadro permanente
da CONVENENTE desde que:
possuam contrato de trabalho com duragao indeterminada ou superior ao prazo previsto para a liquidageo
do empr6stimo, apos cumpridos os 6 (seis) meses de efetivo exercicio.
b) sejam aprovados pelo sistema de avaliagao de risco da CAIXA.
o prazo para pagamento do empres{mo nao ultrapasse o limite meximo de 48 (quarenta e oito) meses;
o comprometimento salarial mensal nao ultrapasse o limite de 3070 (trinta por cento) da remunera9eo a
ser oercebida.

a)

c)
d)

Par6grafo Unico - S5o impedidos de contrair a operagao. os empregados que:
possuam como 0nico vinculo, o exercicio de cargos com provimento em comisseo ou que trabalhem sob

a)

regime de tarefas;

b) recebam,

c)
d)
e)

f)

a titulo de remuneragao exclusiva, comissoes sobre vendas;

pertengam

a

entidade ou empresa convenente que nao esteja em dia com

o

repasse dos valores

averbados;
possuam debitos em atraso em qualquer erea da CAIXA, exceto quando o liquido do emprestimo destinarse a quitagao ou amortizaqao desse debito;
estejam licenciados, afastados ou cumprindo aviso previo;

estejam em licenga para tratamento de saude superior a 15 (quinze) dias, com rendimentos
reduzidos e pagos daretamente pelo INSS.

GLAUSULA SEGUNDA - OBRIGA9OES DA CONVENENTE
l- Indicar por meio de Carta de Apresentagao/Termo de Responsabilidade assinado pelos representantes
legais da empresa, um ou mais representantes que assumam a responsabilidade de:
a) fornecer a agencta da CAIXA relagao dos empregados proponentes ao credito, com a indicageo dos
valores maximos disponiveis a serem averbados da margem consign6vel de cada proponente;

b) efetuar o correto enquadramento dos empregados. conforme condig6es deste Convenio;

c)
d)

recepcionar e remeter os arquivos e documentos necessarios e operacionalizageo do presente Convenio,
mediante recibo;
averbar em folha de pagamento o valor das prestagoes dos emprestimos concedidos, em favor da CAIXA;
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e)

repassar e CAIXA. ate o 5" (quinto) dia util contado da data do credito de salario dos empregados, o total
dos valores averbados e quando ultrapassar este prazo, repassar com os encargos devidos;
informar as datas de fechamento da folha de pagamento e de credito de salario dos empregadosl
g) recepcionar e devolver e CAIXA o extrato e o arquivo relativo aos contratos a serem consignados em folha
de pagamento, os efetivamente averbados, bem como os excluidos, no prazo maximo de 3 (tres) dias !teis
anteriores ao vencimento das prestagoes;
h) comunicar d CAIXA a Justificativa para as eventuais impossibilidades de averbagao das prestagoes;
comunicar a CAIXA, no prazo meximo de 3 (tres) dias Uteis contados da data do conhecimento do fato, a
ocorrencia de redugao na remuneraQeo.
solicitar a exclusao no extrato ou arquivo de averbagao de empregados devedores desligados por qualquer
motivo que estejam sendo excluidos da folna de pagamento;
k) solicitar a CAIXA posigao de divida de empregado devedor que esteja em fase de desligamento da
empresa. para retengSo das verbas rescisorias:
reter e repassar a CAIXA, por ocasiao da rescisao do contrato de trabalho, o valor da divida apresentada
pela CAIXA, ate o limite de 30% (trinta por cento) das verbas rescisorias, conforme autorizageo contratual
e legisla9ao vigente:
m) notificar o empregado devedor para comparecerjunto a agencia da CAIXA, a fim de negociar o pagamento
da divida, na ocorrencia de desligamento ou outro motivo que acarrete a exclusao da folha de pagamento
e quando a parcela da verba rescis6ria retida for insuficiente para liquidar o valor da divida apresentada
pela CAIXA, bem como quando da redugeo do salerio,
n) acatar os parametros e normas operacionais da CAIXA vigentes e sua programagao financeira,
o) prestar a agencia da CAIXA as informac6es necesserias para a contratageo da operagao, inclusive o total

f)

i)

j)

l)

je consignado em operaqoes preexistentes e as demais informagdes necessarias para o calculo da
margem consignavel dispon ivel;

p) tornar disponiveis aos empregados as informaQoes referentes aos custos operacionais por ela cobrados
na contratagao do emprestimo;

q)

indeferir pedido, efetuado por empregado devedor sem a aquiescencia da CAIXA, de cancelamento das
averbaq6es das prestagoes do emprestimo, ate o integral pagamento do debito.
ll - A CONVENENTE se responsabiliza apenas pela retengao e pelo repasse dos valores, nos termos da Lei
n. 10.820/2003, nao sendo, em hipotese alguma, corresponsavel pelos pagamentos de empr6stimos,
financiamentos, cart6es de credito e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados;
lll- A CONVENENTE se responsabiliza. tambem, peia veracidade das informaeoes cadastraas dos seus
empregados, repassadas a Caixa Economica Federal no ambito deste Convenio.

CLAUSULA TERcEIRA - OBRIGAQoES DA cAIxA
| - Conceder emprestimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua programagao financeira, aos

empregados da CONVENENTE, respeitadas as condigoes estabelecidas neste Convenio,
ll - Fornecer d CONVENENTE, no prazo minirno de 2 (dois) dias que antecedam ao fechamento da folha de
pagamento, arquivo e/ou extrato, contendo a identificagao de cada contrato, nome do empregado devedor
e valor da prestaqao a ser averbada em folha de pagamento;

lll - Providenciar as exclusoes no extrato ou arquivo de averbagao de empregados devedores, de acordo com
as informag6es e solicitagdes da CONVENENTE, nas situag6es previstas neste Convenio;
lV - Fornecer a posigeo de divida atualizada para liquidagao/amortizagao antecipada dos emprestimos com
parte de verbas rescis6rias, quando solicitado pela CONVENENTE, por ocasiao da rescisao de contrato
de trabalho do empregado devedor.
V - Manter sob sua guarda, ate a liquidagao do emprestimo. na condigeo de fiel depositaria, o documento de
outorga ao empregador por parte do empregado devedor, de autorizagao, em carater irrevogdvel, para a
consignagao das prestagoes contratadas em folha de pagamento, podendo a referida outorga fazer parte
de clausula especifica do contrato de emprestimo.

cLAusuLA QUARTA

-

DATA DO PAGAMENTO DOS RENOIMENTOS

- O credito de satario dos\.\

empregados da CONVENENTE e dia 07 de cada mes e o fechamento da folha de pagamento e o dia 30

cada

mes.

de \

Paragrafo Unico - Na eventualidade de motivo maaor e a careter excepcional houver alguma alteragao na
data de fechamento da folha de pagamento ou na data de pagamento da folha em um determinado mes, sera
acordado entre a diretoria financeira e o gerenie da agencia detentora do convenio a melhor forma de
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disponibilizagao do arquivo emitido pela CAIXA conforme inciso ll da Cleusula Terceira, bem como sera
acordado o vencimento do extrato da convenente para o mes em questao, ficando acordado que ambas as
partes tomarao os devidos cuidados para que neo haja pre.iuizo para nenhuma das partes.

CLAUSULA QUINTA

-

DA POSSIBILIDADE DE RENOVAQAO

- A Convenente por meio deste instrumento:

!X) Permite a renovagao da concessao de credito para servidores/devedores com desconto das prestaQ6es

decorrentes em folha de pagamento, junto a (ao)
CONVENENTE/EMPREGADOR mediante repactua9ao dos termos e condig6es especificados neste contrato
e no Contrato de Credito Consignado do servidor/devedor.

(

) N6o

permite

a

renovageo da concessao de cr6dito para servidores/devedores com desconto das

prestaqoes decorrentes em folha de pagamento, junto a (ao) CONVENENTE/EMPREGADOR.

GLAUSULA SEXTA - Do PRAZO - O presente Convcnio e celebrado por prazo indeterminado, sendo que
quaisquer das partes podera rescindi-lo conforme previsto na Clausula Oitava.

cLAusuLA sETtMA - suspENsAo TEMpoRARtA Do coNvENlo - A cAlxA suspendera a concessao
de novos emprestimos aos empregados da CONVENENTE quando:
o descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cleusula ou condiQao estipulada neste
Convenio.
b) a CONVENENTE nao repassar a CAIXA os valores averbados, no prazo de ate s(cinco) dias Uteis ap6s o
vencimento do extrato.
c) os valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem inferiores a 90%
(noventa por cento) do total a ser repassado no mesmo periodo.
d) houver mudanQas na politica governamental ou operacional da CAIXA que recomendem a suspensSo das

a) ocorrer

contrataQ0es.

Paragrafo Primeiro - A suspensao do Convenio nao desobriga a CONVENENTE de continuar realizando as
averbagoes das prestagoes, retengeo das verbas rescis6rias e os repasses devidos ate a liquidagao de todos
os contratos celebrados.

par6grafo Segundo - O restabelecimento do ConvCnio ficara a criterio da CAIXA, apos a regulariza€o das
pendencias que motivaram a suspensao.

CLAUSULA OITAVA - RESCISAO DO CONVENIO - A qualquer tempo, 6 facultado as partes denunciar o
presente Convenio, mediante manifestagao formal de quem a desejar, continuando, porem, em pleno vigor
as obrigaQ6es assumidas pela CONVENENTE, ate a efetiva liquidageo dos empr6stimos concedidos.
Par5grafo Primeiro - A partir da data de formalizagSo da den0ncia, por qualquer das partes, ficam suspensas
novas contratagoes de credito, com excegao do previsto no Paregrafo Segundo desta Clausula.

par6grafo Segundo - As propostas em andamento terao continuidade de anelise e poderao resultar em
contratagao do cr6dito em caso de aprovagao pela CAIXA, obrigando-se a CONVENENTE a promover a
averbageo das prestag6es em folha de pagamento e a retengao das verbas rescisorias, se for o caso, ate a
efetiva liquidagao dos empr6stimos concedidos.

Paragrafo Terceiro - A ocorrencia de O3(tres) suspens6es causadas pela CONVENENTE implicarS na
rescisao do Convenio.

GLAUSULA NONA - Os descontos autorlzados pelo empregado devedor na forma deste Convcnio terao
preferencia sobre outros descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente.

CLAUSULA OECTMA - Para fins de cumprimento do disposto no art. 1 37, inciso lV, da Lei n. 15.608/2007, a
Administraqao dos Portos de Paranagua e Antonina indicara, atraves de oficio ou Ordem de serviqo,
empregado do quadro efetivo da APPA que acompanhare e fiscalizare o ConvCnio e os recursos e ele
repassidos, atraves de relat6rios, inspegOes, visitas e atestagao da satisfatoria realizageo do obieto do
Conv6nio.
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Paiegrafo Primeiro - N60 realizado o pagarnenio do extrato mensal na data definida neste instrumento,
incidira multa no importe de 2% do valor nao repassado, acrescido de corregao monetaria pelo indice CDl,
bem como perdas e danos e responsabilizagao administrativa, civil e penal da CONVENENTE e/ou seu(s)
representante(s).

-

Para fins de cumprimento das disposigoes deste convenio, fica
estabelecido que a APPA deixara disponivel em conta corrente na CAIXA, no prazo de at6 5 dias Uteis ap6s
o pagamento dos salerios a seus funcionerios, o valor referente as retengoes de consignagoes mensais
efetuadas de seus empregados. para efetivo d6bito do valor e consequente pagamento das parcelas de seus
empregados.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer questoes que direta ou indiretamente decorram do
oresente Convenio. o foro comDetente e o da SecSo Judiciaria da Justica Federal, nesta Unidade da
Federagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A CONVENENTE declara, para todos os fins de direito que teve previo
conhecimento das clausulas contratuais. por periodo e modo suficientes para o pleno conhecimento das
estipulagoes previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambigiiidade, dubiedade ou contradigao,
estando ciente dos direitos e das obrigag6es previstas neste Convenio, e, por estarem assim justas e
convencionadas, assinam este Convenio ficando cada parte com uma via de igual teor.
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