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CATXA
coNVENfo N' 8 nolz

coruvEnto euE ENTRE sl
cELEBRAM A cAtxA ecox6mlcn
FEDERAL E o MtNtsrEruo pueLlco
Do ESTADo Do ceanA MP/cE,
PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM.

O MINISTEruO pUeLtcO DO ESTADO DO ceenA, atrav6s da Procuradoria Geral
de Justiga, inscrita no CNPJ sob o no 06.928.790/0001-56, com sede d Rua AssungSo,
1100, Jos6 Bonif6cio, neste capital, doravante denominado simplesmente MINISTERIO
PUBLICO, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiga, Dr. Alfredo
RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO, de um lado, e do outro a CAD(A
ECONOMICA FEDERAL, instituigdo financeira sob a forma de empresa p0blica, criada
nos termos do Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Minist6rio da
Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratagdo, com sede
no Setor Banc6rio Sul, Quadra 4, lotes 314, em Brasilia-DF, CNPJ/MF no
00.360.305/0001-04, representada por seu Superintendente Regional em exercicio -
Fortaleza GEORGE KILLIAN PEREIRA GRESS, com CPF no 321.677.'173-34, RG
95002395092 SSP/CE, designando a seguir simplesmente CONVENENTE, t6m em si,
justo e acordado, o presente CONVENIO, mediante as cl5usulas e condig6es
seguintes:

O presente CONVENIO tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem
observados na operacionalizagio da abertura de linha de cr6dito para artecipagdo da
verba remunerat6ria denomindda PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCA - PAE,
com pagamento mediante consignagdo em folha de pagamento dos MEMBROS do
Minist6rio P0blico do Estado do Cear6 que optarem pela contratagdo da operagdo.

Par6grafo Unico - As condigOes d^a operagdo de cr6dito serdo objetos de livre
negociagSo entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e os benefici5rios, ndo se
responsabilizando o Minist6rio P0blico do Estado do Ceard por qualquer obrigagio
assumida por estes.
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O adiantamento da PAE podere ser contratado por Procuradores e Promotores de
Justiga que tenham sido alcangados pelas decis6es prolatadas pelo Conselho Nacional
do Minist6rio Priblico e Coldgio de Procuradores de Justiga.

Par6grafo Unico - A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA ser6 paga aos
Membros do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6 atrav6s de folha suplementar, com
parcelas pagas regularmente no 10 (primeiro) dia 0til de cada m€s, com inicio em
fevereiro de2012 e as demais parcelas vinculadas d disponibilidade orgament6ria anual.

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, respeitadas as normas operacionais e an6lise de
cr6dito, poder6 conceder empr6stimos diretamente aos membros do Ministerio Ptiblico
do Estado do Cear6, com valores e demais condig6es livremente negociados entre os
benefici6rios e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com pagamento mediante
consignag6o em folha de pagamento.

Par6grafo Primeiro - Para a realizaglo das operag6es de cr6dito mencionadas no objeto
deste instrumento, os membros do Minist6rio Ptiblico do Estado do Cear6 deverSo
dispor de margem consign6vel suficiente para amparar as prestag6es decorrentes da
operagio firmada neste conv€nio, na forma da legislag6o em vigor.

Pardgrafo Segundo - A-contratagdo da linha de cr6dito viabilizada por este conv€nio
obriga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o Membro Benefici6rio, bem como seus
sucessores.

I - Compete d cAl)G EcoNoMlcA FEDERAL :

a) Disponibilizar linhas de antecipagSo da PARCELA AUTONOMA DE
EQUIVALENCIA - PAE destinadas aos Procuradores e Promotores de Justiga;

b) Disponibilizar os recursos financeiros para execugSo do objeto, no limite da
dotagdo para as Carteiras de Cr6dito Comercial;

c) Atender e orientar quanto aos procedimentos a serem adotados para a
obteng6o de cr6ditos concedidos ao amparo deste conv€nio;

d) Prestar as informag6es necessdrias i liquidagio antecipada do empr6stimo;
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e) Adotar, no que lhe competir, as provid6ncias necess6rias para viabilizar a
formalizagdo das operag6es de cr6dito observadas suas programag6es orgament6rias,
normas operacionais e an6lise de cr6dito;

0 Disponibilizar informag6es relativas ds respectivas operag6es por eles
contratadas ao amparo deste Conv€nio.

ll - Compete ao Ministerio P0blico do Estado do Cear6:

a) Promover amplo esclarecimento junto aos Procuradores e Promotores de
Justiga sobre a formalizag6o do presente Conv6nio, seu objeto e suas condigOes,
orientando-os sobre os procedimentos a serem adotados para obtengdo do
adiantamento junto a CAI)(A ECONOMICA FEDERAL;

b) Adotar, no que lhe competir, os meios necessdrioi para viabilizar a
formalizagSo das operag6es entre seus membros e a CAI)G ECONOMICA FEDERAL;

c) Efetuar os descontos em folha de pagamento dos empr6stimos autorizados
pelos membros, observado o limite m6ximo permitido pela legislagdo em vigor, e
iepassar os valores a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, mediante cr6dito na Conta
Conv€nio a ser informada pelo banco nas datas estabelecidas para vencimento das
parcelas.

A eventual concessio de empr6stimo previsto neste^instrumento dever6 obrigatoriamente
obedecer aos crit6rios utilizados pela CAIM ECONOMICA FEDERAL para a concessio
de empr€stimos e financiamentos em geral, conforme regras de an6lise e concessSo de
cr6ditos, dentro das normas previstas em seus regulamentos internos, bem como na
legislag6o vigente e aplicivel ds instituig6es financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, constituindo, ainda, condig6es mlnimas aos proponentes a
apresentagdo de cadastro atualizado e o enquadramento na margem consign6vel.

O presente conv€nio entrar6 em vigor na data de sua assinatura e ter6 prazo de
vig6ncia at6 margo de 2016, sendo licito incluirem-se novas cl6usulas ou condig6es,
atrav6s de Termo Aditivo, desde que ndo haja desvirtuamento do objeto.

O presente conv6nio poder6 ser denunciado ou rescindido por descumprimentode
quaisquer de suas cl6usulas ou condig6es, ou de comum acordo entre as
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ainda devido dr superveni€ncia de norma legal ou evento que torne material ou
formalmente impratic6vel, mediante entrega de notificagio escrita, com anteced€ncia de
30 (dias), sendo que n6o poder6 haver prejuizo para as atividades que estiverem em
execug6o. ,
Par6grafo Unico - Em caso de den0ncia do presente conv€nio, ficardo suspensas novas
contratagOes de operag6es a partir da den0ncia, permanecendo em vigor todas as
obrigag6es do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6 at6 a total liquidagSo dos
emprdstimos, financiamentos e /ou arrendamentos mercantis j6 concedidos.

A publicagdo do extrato deste conv€nio no Di6rio da Justiga do Estado do Cear6
constitui condigio indispens6vel para sua efic6cia, devendo ser a mesma providenciada
pelo Ministerio P0blico do Estado do Cear6.

As partes elegem, desde j6, o foro da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do
Cear6, para dirimir todas e quaisquer drividas ou quest6es oriundas da execugio deste
conv6nio que n6o possam ser solucionadas por entendimento direto entre as partes,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente conv€nio em 02 (duas) vias de igual
teor e para um s6 efeito em presenga das testemunhas abaixo.

ALFREDO RICARDO DE
em exercicio-Fortaleza da
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