
Projeto de Lei nº 127/19, que autoriza o Poder Executivo a 
garantir a operação de renegociação ent re a Companhia de 
Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente 
aos empréstimos habitacionais vencidos junto àquele 
fundo, nos termos e condições da Resolução nº 809/2016 do 
Conselho Curador do FGTS. 
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Bauru, 09 de dezembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 127/19, que autoriza o Poder 
Executivo a garantir a operação de renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru 
e a Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente s e préstimos habitacionais vencidos junto 

àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 809/2016 do onselho urador do FGTS. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 

____ _,,da~S,essão Ordinária do 
dia ...::.:::-::,,./..~7"F=,;-,..,--..,__ 
em, .....Q !J "2, 
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P. 149.252/19 

PREFEITURA MÜ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 127 / 19 
Autoriza o Poder Executivo a 
garantir a operação de renegociação 
entre a Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - COHAB Bauru e 
a Caixa Econômica Federal, agente 
operador do FGTS, referente aos 
empréstimos habitacionais vencidos 
junto àquele fundo, nos termos e 
condições da Resolução nº 809/2016 
do Conselho Curador do FGTS . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l º Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, objetivando a renegociação da divida referente ao retomo dos empréstimos 
tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

Parágtafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente. 

Art. 2° 

Art.3° 

Art. 4° 

Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras condições de 
vencimento e liquidação da dívida obedecerão ao estabelecido na Resolução nº 809/2016 do 
Conselho Curador do FGTS, bem como as normas específicas do Agente Operador do FGTS. 

Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das opetações de que trata esta lei, as quotas
partes do Fundo de Participação dos Municípios . 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N2__:::::.....:~'-',.!,_.,;';,__/,'--

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
09, dezembro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei 
que, uma vez aprovado, autorizará o Poder Executivo a garantir, até final liquidação, a operação entre a Companhia 
de Habitação Popular de Bauru - COHAB e a Caixa Econômica Federal-CAIXA, esta última na qualidade de agente 
operador do FGTS, objetivando a renegociação dos empréstimos habitacionais, vencidos e vincendos tomados pela 
Cia. Municipal junto ao FGTS. 

Para construir os conjuntos habitacionais, a COHAB tomou empréstimos junto ao Banco Nacional 
da Habitação - BNH ou à CAIXA, os quais tinham por prazo de financiamento, em média, 20 ou 25 anos. 

Estes contratos, devido às sistemáticas e peculiaridades das evoluções dos financiamentos, acabam 
por gerar, após o término de seus prazos originais, saldos devedores residuais, os quais, fmdos os prazos 
originalmente contratados, se tornam imediatamente exigíveis. 

Ocorre que, em 1993, por meio da Lei Municipal nº 3.552, o Municfpio assumiu a 
responsabilidade solidária pela totalidade dessas dívidas com o FGTS e, devido ao vulto dos saldos devedores 
remanescentes é impossível quitá-los à vista. 

Porém, recentemente (2016), o Conselho Curador do FGTS, objetivando a recuperação dos ativos 
em operação de Crédito do FGTS da área de habitação, editou a Resolução nº 809, possibilitando aos agentes 
financeiros melhores condições para as operações, com a dilatação do prazo de pagamento para 240 meses e juros de 
3,08% ao ano até 31 de dezembro de 2.026, após, 6% ao ano até liquidação total. 

• A operação nos moldes da Resolução nº 809 se mostra benéfica porquanto, além das condições 
mais favoráveis para o pagamento, acarretará na redução da dívida no importe de R$ 436.769.956,82 (Quatrocentos 
e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois 
Centavos), referente a anistia da taxa de impontualidade. 

Entretanto, para utilização das prerrogativas da citada Resolução é necessário que o Município 
obtenha dessa Câmara Municipal autorização para garantir a operação, por meio das quotas partes das receitas 
oriundas do Fundo de Participação do Município - FPM. 

Diante do exposto e das questões sociais que não podem ser relegadas, a alternativa apresentada 
produzirá melhores resultados para a COHAB e para o Município. Destaco as seguintes razões para a autorização 
das operações pelo Município: 

1 - pagar a dívida com prazo elastecido e taxa de juros reduzida; 

2 - beneficiar-se das isenções das taxas de impontualidades, o que importará na redução 
automática de R$ R$ 436.769.956,82 (Quatrocentos e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e Sessenta 
e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos); 
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PROC.N2 ~ g 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

3 - evitar que, na eventualidade de a COH não c nseguir solver suas obrigações perante o 
FGTS, vir a Municipalidade a su'EP2º!:w~I\IU~ a maiores, haja vista a responsabilidade 
solidária do Município. 

Destarte, pela rele 

SERVIÇO OE PROCTD!~i<tJTJS l\:G:Sl.ATi'.'üS 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

_____ E_s_TA_º_º_º_E_s_Ã_o_PA_u_L_,~-~::R"::0,.,.c:.::;A;~ .... =Q;;~;::m::=~'=:J=s==·:.J' 
REF. PROCESSO 149252/2019 - RENEGOCIAÇÃO QE Q~BITO DA COlfAb ÚAl,IÍfU]ON'.i"p",(o 

FGTSD 

Declaracão de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe 

de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 

caixa. Conformando-se às orientações das Peças de Planejamento, motivo 

pelo qual, foi encartado cópia do respectivo anexo desses instrumentos 

orçamentários do Município. 

• Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também 

considerando sua eventual e posterior operação: 

• 

1 Descrição 1 Unid. 1 Valor 
Exercício 2019 

R 
% 
% 

Impa,;;to sobre o Caixav; 

Bauru, 19 d novembro de 2019 

EVERSON..BE 
Secretário de Ec mia e Finanças 

'Valor orçamento Prefeitura 2019 (LOA 2019): R$ 888.477.738,00 
;; Valor do caixa com base na receita arrecadada: R$ 888.477.738,00 
m Previsão orçamento Prefeitura 2020 (Previsão IPCA): R$ 932.991.624,90 
;v Previsão do caixa 2020: R$ 932.991.624,90 
v Previsão Orçamento Prefeitura 202 I (Previsão IPCA): R$ 979.546. 706, 15 
vi Previsão do caixa 2021: R$ 979.546.706,15 

O 00 
O 0000% 

O 0000% 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LDO 2020 

Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 

Programa: 1000 - ENCARGOS - PREFEITURA 

Tipo: Finallstico Natureza: Contínuo 

Objetivo: 

Justificativa: 

Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros. 

Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros. 

Indicador 

PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DIVIDA 
FUNDADA NO PERIODO 

Metas Flsicas 

Unidade Medida 

PERCENTUAL 

.sto Estimado para o Programa no exercício: R$ 115.950.248,00 

• 

COR00700- SMARapd Informática Ltda 

lndlce 
Recente 

100,00 

lndlce 
Futuro 

100,00 

Meta para 
Exercfclo LDO 

100,00 

Página 1 de 1 



Secretária Municipal de Economia e Finanças • 

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2020 

02.00.00 • PREFErrURA MUNICIPAL 

02.16.00 • ENCARGOS GERAIS 

02.16.01 -GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS 

Classificação Funcional Especificação 
' 

ENCARGOS ESPECIAIS 

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA 

ENCARGOS - PREFEITURA 

28.842. 1000.0.012 PAGAMENTO DA DIVIDA FINANCIAMENTO - COHAB 

CCR40500 - SMARapd Informática Ltda 

l:'!2letcocs~-----

Total 

Atividades 

• 
Operações Especiais 

20.400.000.00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

Total 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

20.400.000,00 

...,, -0, 
(O\ ,. 

~o 
-~ 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEX02 



• Secretária Municipal de Economia e Finanças 
.P-- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR. 

Saldo das Dotações Simplificado Período: 01/01/2019 à 31/12/2019/ 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 
02.16.01 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS 

Classificação Funcional _ . 
04.122.1000.0.020 APORTE DE CAPITAL-EMD"'U'"R"'B--'L"E"I 6~4~so=D"E02~01=3 

Natureza da Despesa Descnção da Dotação Ficha Vfncufo 
4.5.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT 905 01.000.0000 

Class!fica2._ào Funcional 
28.841. 1000.0.003 

Natureza da Desgesa 
3.2.91.21.00 
4.6.91.71.00 

4.6.91.73.00 
C!assificaf_ão Funcional 

1, )00.0.000 
Natureza da DesE_esa 

PAGAMENTO DA DIVIDA - FUNPREV 
Descrição da Dotação 
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT 

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-O 
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 

PAGAMENTO DA DIVIDA - DAE 
Desctiç_ão da Dotação 
PRINCIPAL DA □iV!DA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-O 

CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

Ficha Vínculo 

906 01,000.0000 

907 01.000.0000 
908 01.000.0000 

Ficha Vínculo 
909 01.000.0000 
910 01.000.0000 

PAGAMENTO DA DI. •-n - ~--•~-"~ 

4.6.91.71.00 
4.6.91.73.00 

Classificação FunciMal 
2B.841.1001rõn.0~1f1r'-.p,.~,.,~-~.~,,,oF<MnT9r,Scnn•ern~l,~, .. ,n,.X-_7o~,n,,;h"'1~,RO"".-------------------

Natureza da Desp_esa 
4.6.91.71.00 
4.6.91.73.00 

Classifica2,_ão Funcional 
28.842.1000.0.002 

Natureza da Oes[!_esa 
3.2.90.21.00 
3.2.90.22.00 
3.3.90.91.00 
4.6.90.71.00 

4.6.90.73.00 
C!assfficaf_?() Funcional 
28.842.1000.0.005 

Natureza da DesE_esa 
3.2.90.21.00 

3.2.90.22.00 
4.6.90.71.00 

C!assificaç§o Funcional 
28.842.1000.0.012 

Natureza da Desp_esa 
3.2.90.21.00 
4.6.90.71.00 

4.6.90.73.00 

Descn~o da Dotaç_ão 
PRINCIPAL DA DiV!DA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O 
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

PAGAMENTO DA DlvlDA - FEDERALIZAÇAO 
Descriç_ão da Dotaç_ão 
JUROS SOBRE A DiVtDA POR CONTRATO 
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
SENTENÇAS JUDICIAIS 
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 

CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

PAGAMENTO DA DIVIDA - PASEl' 
Descri~o da Dotação 
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
PRINCIPAL DA DiVlDA CONTRATUAL RESGATADA 

P,AQAME-NTO DA DIVl[)A. FINANCIAMENTO - COHAB 
Descri~o da Dotaç_ào 
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
PRINCIPAL DAD!VJDA CONTRATUAL RESGATADA 
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DfVIDA CONTRATUAL 

Ficha 
911 

912 

Ficha 
913 

914 

915 

916 

917 

Ficha 
918 

919 

920 

Ficha 
921 

922 

923 
Classificaç}ío Funcional 
28.842.1000.0.013 PAGAMENTô DA DIVIDA FINANCIAMENTO - PAC MOBILIDADE 

Natureza da Despesa Descriç_ão da Dotação Ficha 
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DiVIDA POR CONTRATO 924 
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 925 

Vínculo 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vinculo 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vinculo 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 
01.000.0000 
01.000.0000 

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 926 01.000.0000 
Classificaf_ào Fundom1/ 
28.846.1000.0.001 APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Dotação Inicial Alteração Oryamentáda Empenhado Saldo de Reservas Saldo Atua! 
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Dotação lnidal Alteração Orçamentária Empenhado Saldo de Reservas Saldo Atual 
4.400.000,00 0,00 3.898.988,57 485.199,75 15.811,68 
2.500.000,00 29.850,92 2.500.000,00 0,00 29.850,92 
6.500.000,00 -29.850,92 6.286.271,40 183.877,68 0,00 

Dotação lnicía! Alteração Orçamentária Empenhado Saldo de ReseJVas Saldo Atual 
1.000.000,00 16.917.42 1,016.917,42 º·ºº 

842.910,00 -16.917,42 542.925,87 283.066,71 

Dotação lnidal A./teraçllo Orçamenfána Empenhado Saldo de Reservas Saldo Atual 
542.000,00 0,00 541.482,62 517,38 
237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 

Dotação lnicíal Alteraç_ão Orçamentária Empenhado Saldo de Reserves Saldo Atual 
3.256.000,00 -40.725,43 3.070.773,61 144.500,96 

192.000,00 6.109,33 192.000,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
6.109,33 

1.932.000,00 34.616,10 1.932.000,00 
444.000,00 º·ºº 444.000,00 

1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 

0,00 34.616,10 \-n 
0,00 º·ºº ~ 
0,00 0,00 :::C 

Dotação Inicial Alteração on;amentâria Empenhado 
294.590,00 0,00 280.979, 10 

85.000,00 0,00 57.990,12 
220.920,00 0,00 193.300,56 

Dotação Inicial Alteração Orçamentária ª12E_enhado 
666.667 ,00 0,00 

4.700.000,00 
1.833.333,00 

0,00 

0,00 

Dotação Inicial Alteração On;amantátia Empenhado 

780.760,00 º·ºº 

--
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 50.000,00 

3.658.620,00 
0,00 
0,00 3.323.455,90 

~ 
J 

Saldo de Reservas Saldo Atual 
13.610,90 0,00 
27.009,88 0,00 
27.619,44 0,00 

Saldo de Reser✓as Saldo Atual 
666.667,00 0,00 

4.700.000,00 0,00 
1.833.333,00 0,00 

Saldo de Reservas Saldo Atual 
780.760,00 0,00 
50.000,00 0,00 

0,00 335.164, 10 

CER43301 - SMARapd lnformâtica Ltda 19/11/2019 10:04:28 Page 1 
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• Secretária Municipal de Economia e Finanças 
9> ·- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR. 

Saldo das Dotações Simplificado Período: 01/01/2019 à 31/12/2019 
Natu[ft!za da Despesa Descrição da Dotação 

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM 

ClassifícafãO Fl)ncjonal 
28.846.1000.0.007 DEPÓSITOS JUDICIAIS 

Natureza da Despesa 
3.3.90.91.00 

4.4.90.91.00 

Descrição da Dot01ção 
SENTENÇAS JUDICIAIS 

SENTENÇAS JUDICIAIS 
Class1fícax..ão Funcional 
28.846.1000.0.008 PRECATÓRIOS ALIMENTICIÕS 

Natureza da Despesa Descrição da Dotação 
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 

Cfassificat;_ão Fundonal 
28.846.1000.0.009 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Natureza da Despesa =º=•s~c~riçcá=o~d=ª=º=º'=•çcá=º---------------
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 
3.3.90.91.00 
4.4.90.91.00 
4.5.90.91.00 

SENTENÇAS JUDICIAIS 
SENTENÇAS JUDICIAIS 
SENTENÇAS JUDICIAIS 

Cfassdfcag_ão Fu11donal 
28.846.1000.0.010 APORTE ATUARIA[ FUNPREV 

Natureza da Despesa Descrição da Dotação 

3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 
Cfassificas_ão Fundona/ 
28.846.1000.0.019 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIÕS DE PEQUENA MONTA 

Ficha __ 

927 
928 
929 

Ficha 

930 
931 

Ficha 

932 
933 

Ficha 

934 
935 
936 
937 

Ficha 

938 

Natureza da Despesa Descrição da Dotação Ficha 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 939 
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 940 

Classificas;_?p.Euncional 
99.999.1000.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Natureza da Despesa Descrição da Dotação Ficha 

9.9.99.99.00 RESERVA OE CONTINGÊNCIA 941 

Vinculo 

01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 

01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 

01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 

01.000.0000 

Vínculo 

01.000.0000 
01.000.0000 

Vínculo 

01.000.0000 

Total UNIDADE EXECUTORA 

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Total ORGÃO 

Total Geral 

Doraç_ão lnícíal Altero2aO 0/_]amentária- Em~nhado Saldo de Reservas Saldo Atual 
213.800,00 0,00 0,00 213.800,00 0,00 
862.000,00 0,00 59.447,00 792.822,70 9.730,30 
428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 

Dotação ln/dai Alteração Orçamentária Empenhado Saldo de Reservas Saldo Atual 
150.000,00 0,00 124.890,50 21.234,06 3.875,44 

6.735,56 150.000,00 0,00 111.993,69 31.270,75 

Dotação ln/dai Alteração Orçamenlána Empenhado __ Saldo de Reservas Saldo Atual 
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1.372.345,00 0,00 0,00 0,00 1.372.345,00 

Dotação Inicial Alteração Orçamentária ê1!E._enhado __ Saldo de Reservas Saldo Atual 
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

240.712,00 
20.805.900,00 

1,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
10.500.900,00 

0,00 

240.712,00 
10,305.000,00 

1,00 

Dotação Iniciai Alteração Orçamentária Empenhado Saldo de Resetvas Saldo Atual 
22.510.000,00 0,00 22.510,000,00 0,00 0,00 

Dotação Iniciai Alteração Orçamentária Empenhado 
200.000,00 2.329.500,00 2.495.059,96 
200,000,00 0,00 2.511,07 

Dotação Inicial Alteração Orçamentáda Éf!lE._enhado 
2.300.000,00 -2.286,713,83 

87.900.560,00 42.786,17 

87.900.560,00 42.786,17 

87 .900.560,00 

87 .900.560,00 

42.786,17 

42.786,17 

0,00 

51.153.987 ,39 

51.153.987 ,39 

51.153.987 ,39 

51.153.987,39 

Saldo de Resetvas __ Salda Atual 

0,00 34.440,04 
197.488,93 0,00 

Saldo de Reservas Saido Atua! 
0,00 13.286, 17 

21.381.679,14 

21.381.679,14 

21.381.679,14 

21.381.679,14 

15.407.679,64 

1SA07.679,64 

15.407.679,64 

16.407 .679,64 

CER43301 - SMARapd lnformâtica Ltda 19/ll/201910:04:28 Page 2 
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... 
PREF MUNIC DE BAURU 

Quadro de Detalhamento da Despesa 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 
02.16.01 • GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS 

lPROC. N2 
FOLHAS 

: 

Orçamento•para 2020 

~Cl~•s~~~·r,~c•~çil~o~F~u~nc~io~n~al~--. ºf§._q__ri.r;;rip__ __ ... -·- . ·---·~=~=-==~~-------
04.122.1000.0.020 APORTE DE CAPITAL - EMDURB - LEI 6450 OE 2013 

Natureza Despesa ~cificação ________________ _ Repurso _ Categoria Econômica -"To""lª"-'-----
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.5.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT 

Clas._~ificaçã(! _ _func1q11a_l 
28.841.1000.0.003 

D~sg_nç(io ...... _ _ _ .. . .. 
PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV 

1.923.91 º·ºº 
01.000.0000 1.923.91 º·ºº 

1.923.910.00 

Natweza Despesa Especificação Recurso ___ Ct;1__t~gori_aEconômica _cToe,,la"-1 ____ _ 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA TO - INTRA-ORÇAMENT 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-O 
4.6.91.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

Class1f1cação Funetonaf 
28.841.1000.0.006 PAGAMENTO DÂ DÍVIDA - DAE-

4.170.149.00 
01.000.0000 4.170.149.00 

8.529.851.00 
01.000.0000 2.369.403.00 
01.000.0000 6.160.448,00 

12.700.000.00 

Natureza Despesa Esf?..eCf.~Ç~Çª~º--------------
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 

fiecurso ... .,.,.-----·-- Categoria Econômica -"Toe,,la,,_J ____ _ 

• 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-O 
4.6.91.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

Classificação Funetonaf 
28.841.1000.0.011 

Descnção 
PAGAMENTO DA DÍVID,;":-EMDURB 

1.240.000,00 
01.000.0000 672.850.00 
01.000.0000 567.150,00 

1.240.000.00 

Natureza Despesa ~s,,_e"'c"inc'cacccão"-=-~==~-------------- Recurso Categoria Económica ~T~º'~ª'-----
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 846.676.00 
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA- INTRA-O 01.000.0000 588.076,00 
4.6.91.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 01.000.0000 258.600,00 

846.676,00 

Classificação Funcional Descrição 
28.842.1000.0.002 PAGAMENTO DA DivlDA - FEDERALIZAÇÂO 

Natureza Despesa E~ecifi_cação _ -------· __ 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 

_________ cR~•c="~"~º--"·. Categoria Econômica .,_Toe,le,al ____ _ 

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 

01.000.0000 
01.000.0000 

5.928.075,00 
3.587.697,00 

211.560,00 
2.128.818,00 
1.956.925,00 

489.231,00 
1.467.694,00 

Classificação Funcional Descn ão 
28.842.1000.0.005 P;s;A;o:GiEé-A"M"'E°"N~T~O~D~A~D"IV~ID~A~-~P~A~S~E~P~-----------------

7.885.000,00 

• Natureza Despesa E,,,s =cifioec"'ª"'"'º-------------------~Re,eco,u'-'""-º--- 9..?..~Jl.Oria Econômica ~To='=ª'-----
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 347.660,00 
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 01.000.0000 269.810,00 
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 01.000.0000 77.850,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 202.340,00 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 01.000.0000 202.340.00 

C/assíficaçào Funcional 
28.842.1000.0.012 

Descri ão 
PAGAMENTO DA DIVIDA FINANCIAMENTO - COr.lAB 

550.000,00 

Natureza Despesa g_~~""~c~,fi~c•~çã~o~===~-- ·-----" ___ --- ________ Rec"'""'"'º'-------ffll~goria Econômica '-'To"'tª"-'-----
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL 

Descricáo 

01.000.0000 

01 .000.0000 
01.000.0000 

Classificação Funcional 
28.842.1000.0.013 PAGAMENTO DA DIVIDA FINANCIAMENTO· PAC MOBILIDADE 

1.888.890,00 
1.888.890,00 

18.511.110,00 
13.316.665,00 
5.194.445,00 

Natureza Despesa E!5!pec1ficação _ _ ____ . ___________________ . _______________ Recuf'§o ______ ··-. ___ Ç_?.,t?goria Económica 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA TO 
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 

Cl{!§Sifica~ào Func10nal _ Descnç_/!Jo 
28.846.1000.0.001 APOSENTADORIAS E PENSÕES 

01.000.0000 
01.000.0000 

01.000.0000 

3.260.000,00 
2.140.000,00 
1.120.000,00 

970.000,00 
970.000,00 

20 • .400.000,00 J 

Total 

4.230.000,00 

.C.CR37200 - SMARapd lnforrnâUca Ltda Page 1 



PREF MUNIC DE BAURU 1 PROC. N2 
FOLHAS 

Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2020 
Natureza Despes_a _f_s=•c=ifi=c•=ãº~-------------------R•=c=u"=º--- Categoria Econômica _To=ta_l ____ _ 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 
3.1.90.01 .00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01.000.0000 10.000,00 
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 01.000.0000 100.000,00 
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM 01.000.0000 10.000,00 

Classifica_Qijo Funcional 
28.846.1000.0.007 

Desc']g_ffo 
··- DEPO"s~l=TO_S_J_U_D_IC-IA-IS ______ _ 

120.000,00 

Natureza Despesa Especific~Q._ _____ _ ___________ Recurso Categoria Econômica =To=ta_l ____ _ 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 

Class1ficaf{lo FunCto7n=ª'----
28.846.1000.0.008 

=º•=s=cn,,ç.,_ão'========-- _. ·-------·----
PRECATÓRIOS ALIMENTICIOS 

120.000,00 
01.000.0000 120.000,00 

120.000,00 
01.000.0000 120.000,00 

240,000,00 

!!Ne;ate,ura-"ze,ac,D~e"1spe~sa'c-,E~s"""c"c''"º~ª""ã~o~====--------------Recvrs9 Ca_t~oriaEconômica =To='ª='-----
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.831.000,00 
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 01.000.0000 1.000,00 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 01,000.0000 2.830.000,00 

2.831,000,00 

Rf!CUr__so _ Ç~oria Econômica ~'=º'=ª'-----
3.0.00.00,00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
4.5.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 

ClassificaÇéo Funcional Descn ão 
28.846.1000.0.01 O APORTE ATUARIAL FUNPREV 

972.001,00 
01.000.0000 1,00 
01.000.0000 972.000,00 

32.912.661,00 
01.000.0000 32.912.660,00 
01.000.0000 1,00 

33.884.662,00 

Natureza Despesa Ese_ecífica;ão RecursQ_ Çaf!J_g_C)_rj_fJ __ g_ç_Q!}_é_rpjç_a_ .crº"''ª~'-----
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.599.000,00 
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.000.0000 25.599.000,00 

25.599.000,00 

Ç!f!§§i~çaÇ§.gJ:'.Y.!!91.ºQ.<!.L ...... . 
28.846.1000.0.019 

Natureza Despesa Espec,fic1:1ção Recurso Categoria E.,gq_nô.l1Jjg_a _ .cTo,,,ta~I ____ _ 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 

assífica ão Funcional 
.999.1000.9.999 . 

Descr!fão 
RESERVA DE CONTINGENCIA-

950.000,00 
01.000.0000 950.000,00 

50.000,00 
01.000.0000 50.000,00 

1.000.000,00 

Natureza Despesa ?..~"'°"~"·fiocca=ãoe_~~-~~------------- Recurso ____ "_"_ " .... f~!~gorta Econômica ~Tº='ª~'-----
9.0.00,00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01.000.0000 2.500.000,00 

CCR37200 - SMARapd Informática Ltda 

Total UNIDADE EXECUTORA 

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Total ORGÃO 

TOTAL GERAL 

2.500.000,00 

115.950.248,00 
115.950.248,00 
115.950.248,00 

115.950.248,00 
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ltem(ns) Não Consistido(s) 

Dotação Vínculo 
23 01.000.0000 

234 02.000.0000 
242 02.000.0000 
262 02.000.0000 
412 01.000.0000 

Unidade Orçamentaria Empenho 
02.01 .01 
02.03.04 
02.03.04 
02.03.05 
02.06.01 

IPROC. N2 2_~ 8-, 7í g 
_FOLHAS: 1 $ . 0-i/-

Saldo Atual Valor Lançamento Diferença 
0,00 2.557,55 -2.557,55 
0,00 2.194,60 -2.194,60 
0,00 1.179,94 -1.179,94 
0,00 514,60 -514,60 
0,00 2.141,47 -2.141,47 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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• ANEXO 3 
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COHAB COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
B A U R U 

-~ 

REF: PARECER ECONÔMICO FINANCEIRO 

Acordo de Renegociação da Dívida COHAB x CEF 

RECEBIDO NA S.N.J. 

Dia /1./ , li !Rol 9. 
às Ft · 30 hrs. '=l(~}v 

(PARECER A SER ANEXADO AO PROJETO DE LEI AUTORIZATIVO DA 

GARANTIA DO EXECUTIVO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA 

DA COHAB X CEF) 

Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB 

BAURU, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob nº 

45.010.071/0001-03, com sede na cidade de Bauru-SP, na Avenida Nações 

Unidas,~nº 30-31, Jardim Panorama, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, apresentar o parecer econômico financeiro tendo em vista a 

realização do acordo de renegociação da dívida junto a CEF previsto para 

o exercício corrente na qual trará benefícios de ordem econômica financeira 

nos resultados da Cia. equacionados com o orçamento de 2020 do município 

que prevê, mediante necessidade da administração indireta, de um aporte 

financeiro anual "de capital" na ordem de R$ 20.400.000,00, para fazer jus aos 

compromissos financeiros que serão pactuados em decorrência do referido 

acordo. 

A posrçao financeira da Cia. é suficiente para o 

cumprimento de todas as obrigações de curto prazo, no entanto revela-se pelos 

números elevados da divida no longo prazo, mais precisamente dos 

empréstimos obtidos junto a Caixa Econômica Federal para realização de 

empreendimentos habitacionais dentro e fora do município de Bauru, 

decursados nos últimos anos com saldos residuais, a incapacidade de honrar 

com os recursos próprios, os pagamentos das parcelas objeto do referido 

acordo, dai a necessidade do aporte financeiro de sua acionista majoritária. 

Av. Nações Unidas, n. 0 30-31 - CEP 17011-105 - Bauru - SP - Fone (14) 3235-9222 
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• ' 

. . ' 

A dívida vencida junto a CEF, contabilizada ongo 

Prazo" posicionada em 05/11/2019, perfaz um total de R$ 867.758.205, 16, e 

nos termos da Resolução nº 809 de 10/05/2016, do Conselho Curador do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Agente Operador (CEF) concede 

redução na dívida acima mencionada de R$ 436.769.956,82, o que representa 

-50,33% do total, e que corresponde a 100% da taxa de impontualidade (Mora), 

resultando no valor a ser renegociado (líquido) de R$ 430.988.248,34. 

•valores serão atualizados até a data da assinatura do acordo. 

Por si só, o referido desconto concedido, já demonstra o 

esforço e empenho erguido nas negociações da atual Administração da Cia . 

perante ao Agente Operador (CEF), e sem dúvida o benefício financeiro 

conquistado reduz significativamente mais da metade da dívida existente, 

justificando a viabilidade do acordo. 

Ainda com relaçãq,ao acordo, teríamos outros benefícios . ' 

• 

tal qual a taxa de juros inicial de apenas 3,08% e o prazo de 240 prestações i 

mensais, iniciando-se o pagamento a partir de 02/2020. 

A parcela inicial do acordo está prevista para um . 

montante de R$ 2,5 milhões, e o aporte financeiro necessário será de R$ 1,7 

milhões / mês . 

Bauru, 14 de novembro de 2019. 

EDISON BASTO GASPARINI JUNIOR 

DIRETOR PRESIDENTE 

' 
l 



Tabela 7 - Ot.mo■str11ivo Simpliriu.do do Relalório dec Gatlo F"t.Kal 

LRF art. 48 • Anexo VII 
RECEITA CORRENTE LIOUIDA 

Uh.imos doze meses 
DESPESA COM PESSOAL 

Despesa Tctll tom Pettool • DTP 
Limite Mbimo (incisos 1, 11 e UI, art. 20 da LRF) - .54,00% 
Limite Prudencial (01ti.,.íoúnico, art. 22 da LRF). 51,30'/4 

D VIDA CONSOLIDADA 
Divida Consolidada Liquida 
Limite Definido do Senado Federal 

IPROC.N• 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
PODER EXECUTIVO 

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO OE GESTÃO FISCAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
2' Quadrimc,11< de 2019 

VALOR 

VALOR 

VALOR 

1.038.247.138,99 

530.920.762,30 
560.653.455,05 
532.620.782 30 

-61.740.759, 11 
1.245.896.566,79 

%SOBRE A RCL 

%SOBRE A RCL 

RS 100 

51,14 
54,00 
5 1,30 

-0,06 
120,00 

: , , 'I , • , ')' ,,,. .,,. •fr...~ , • 1 • , 0 ! 1 ~ ..- 1' 

- ' 
' • • 1 

OPERACOES DE CREDITO 
Opcnçõcs de CrédilO lntcmas e Externas 
Opcnçõcs de CrédilO por Aotecipoçlo da R=o. 
Llmi1e Definido pelo Scnlldo Fcdcnl p1n Opcnçõcs de CródilO Exacm., e lntcmas 
Limite Dcímido oelo Senado fcdc:ral oara nw--.,.ões de Crédito ooc Antccioaclo da Rc:ic:eita 

RESTOS A PAGAR 

Conforme contrato a garanlJa esta hnullda a 22% da RCL 

VALOR 
30.341.590,42 

0,00 
166.119.542,24 

72.677.299 73 

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS DO EXERCICIO 

%SOBRE A RCL 
2,92 
0,00 

16,00 
700 

DlSPONmn !PAPE DE CAIXA LIOUJDA CAtfl'ES DA 
JNSÇRJCÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PP 

f.Wl.ClçjoJ 
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• Especificidade de aditivos a contratos externos 

As orientações deste artigo se referem tanto a aditivos de contratos de operações de crédito interno quanto de 
contratos de operações de crédito externo. 

O rito para análise de aditivos a contratos de empréstimos externos prevê que os mesmos passem pelo crivo do 
Grupo Técnico da COFIEX - GTEC antes de serem encaminhados ao Ministério da Economia. A Secretaria de 
Assuntos Econômicos Internacionais - SAIN, portanto, é o órgão competente pelas orientações relativas à 
solicitação de análise de aditivo contratual em operação de crédito externo. 

14.07 Garantia da União a empresas estatais não dependentes 

Neste artigo: 

Orientações gerais 
Oficio do presidente da em presa 
Autorização do órgão competente da empresa 

178/185 Secretaria do Tesouro Nacional 



• 

• 

1t 
PROC.N2_~.:::,_1,...._.,_,_0'~-1 

FO~HAS 

TEsOURONACIONAL Manual para Instrução de Pleitos (MIP) 

Relacão das contragarantias oferecidas pela empresa à União 
Autorização legislativa para que o ente controlador ofereça contragarantias à garantia da União 

Recomendacão/Resolucão da COFIEX (para operações de crédito externo} 

Parecer técnico 

Cronograma financeiro da operação 
Cronograma da dívida interna e externa da empresa 

Declaracão do Chefe do Poder Executivo do ente controlador 

Informações para análise da capacidade de pagamento da empresa 
Credenciamento da operação no Banco Central do Brasil (para operações de crédito externo} 
Adimplência da empresa junto à União e suas entidades controladas 

Legislação aplicável 

Referências 

Orientações gerais 

A concessão de garantia da União a operações de crédito de empresas estatais não dependentes integrantes da 

administração indireta de Estados, do Distrito Federal e de Municípios é objeto de análise pela STN, sejam estas 

operações de crédito interno ou externo. 

Cabe destacar que, além da manifestação favorável por parte da STN, operações de crédito externo e a concessão 
de garantia da União a esse tipo de operação necessitam de autorização do Senado Federal. 

Além disso, a concessão de garantia pela União a operações de crédito de interesse de empresas estatais não 

dependentes está condicionada pela legislação ao oferecimento de contragarantias tanto pela empresa pleiteante 

quanto pelo seu ente controlador. 
Atualmente, o SADIPEM não permite que pleitos de interesse de empresas estatais sejam instruídos de forma 
digital. motivo pelo qual o interessado deverá enviar à STN, em meio fisico, os documentos e informações abaixo 

listados: 

1. Oficio do presidente da empresa dirigido ao(à) Secretário(a) do Tesouro Nacional com solicitação de concessão 

de garantia pela União; 
2. Autorização do órgão competente da empresa para contratar a operação de crédito e para oferecer 

contragarantias à garantia da União; 

3. Relação das contragarantias oferecidas pela empresa à União; 
4. Autorização legislativa para que o ente controlador ofereça contragarantias à garantia da União; 

5. Recomendação/Resolução da COFIEX, em caso de operação de crédito externo; 
6. Parecer técnico; 

7. Cronograma financeiro da operação; 
8. Cronograma da dívida interna e externa da empresa; 

9. Declaração do Chefe do Poder Executivo do ente controlador; 
1 O. Informações para análise da capacidade de pagamento da empresa; 
11. Credenciamento da operação no Banco Central do Brasil, em caso de operação de crédito externo; e 
12. Adimplência da empresa junto à União e suas entidades controladas. 

A STN disponibiliza aos tribunais de contas e ao público em geral, consulta online a todos os documentos 
relacionados às análises de concessão de garantias da União a empresas de que trata este artigo, por meio do 
sistema SEI. 
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Ofício do presidente da empresa 

Trata-se de documento assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, dirigido ao(à) Secretário(a) 
do Tesouro Nacional, contendo solicitação de concessão de garantia da União à operação de crédito pretendida. 

Este documento deve indicar: o nome do programa/projeto, o seu objetivo, o credor, o valor da operação e as 
condições financeiras da operação pleiteada. 

Além disso, recomenda-se a inclusão de informação dos contatos da empresa, telefônico e correio eletrônico, para 
que sejam efetuadas as trocas de comunicações. 

Autorização do órgão competente da empresa para contratar a 

operação de crédito e para oferecer contragarantias à garantia da União 

Autorização do Conselho de Administração e/ou da Diretoria, conforme estatuto da empresa, para a contratação da 
operação de crédito e para o oferecimento de contragarantias à garantia da União. 

Trata-se de cópia da ata da reunião em que tal autorização foi concedida, que deverá ser encaminhada por meio de 
ofício assinado pelo representante legal da empresa e conter as principais caracteristicas da operação a ser 
contratada. 

Relação das contragarantias oferecidas pela empresa à União 

As contragarantias oferecidas pela empresa à garantia da União deverão ser idôneas e adequadas, representadas por 
receitas próprias da empresa a ser beneficiada pela garantia. O documento a ser remetido com a relação das 
contragarantias oferecidas deverá indicar a(s) conta(s) bancária(s) centralizadora das receitas da empresa, cujo 
saldo médio mensal de recebimento de recursos deve ser compatível com o fluxo dos valores a serem pagos com as 
amortizações e demais encargos da operação. Essa informação deve ser encaminhada na forma de declaração, 
assinada pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente . 

Autorização legislativa para que o ente controlador ofereça 
contragarantias à garantia da União 

Conforme antes mencionado, é necessário que o ente controlador da empresa também ofereça contragarantias à 
União, que deverão consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas, além daquelas 
provenientes de transferências constitucionais. 

As instruções para a concessão de garantias por parte dos entes, bem corno as contragarantias a serem oferecidas e 
que devem constar na lei autorizadora encontram-se na seção 12 deste Manual. 

Recomendação/Resolução da COFIEX (para operações de crédito 
externo) 

Autorização expedida pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, órgão relacionado à Secretaria de 
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. 
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Parecer técnico 

Parecer assinado por responsável técnico e pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente em que se deve 
demonstrar, entre outros aspectos da operação, a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 

operação, e o estudo das fontes alternativas ao financiamento pretendido. Em caso de operação de crédito externo, 
incluir ainda a estimativa de taxa interna de retorno - TIR e o cronograma de execução do projeto/programa. 

Cronograma financeiro da operação 

Trata-se de cronograma, assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, contendo estimativa de 

desembolso e de pagamento da operação pleiteada, na moeda da contratação e em base anual. Caso haja 

contrapartida, esta também deverá constar do cronograma. 
Em caso de operação de crédito interno, o cronograma deve ser assinado também por representante da instituição 

financeira . 

Cronograma da dívida interna e externa da empresa 

Trata-se de cronograma, assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, contendo estimativa para 
os pagamentos das dívidas, interna, externa e total, incluindo encargos, elaborado em base anual e com projeções 

até o exercício de término da operação pleiteada. 

Declaração do Chefe do Poder Executivo do ente controlador 

Declaração do Chefe do Poder Executivo do ente controlador atestando (modelo disponível na seção "Download de 
arquivos" do MIP, com a denominação "Modelo de declaração Chefe do Executivo, garantia da União a empresas 

estatais não dependentes.docx "): 

1. a inclusão da operação no Plano Plurianual - PPA vigente, indicando o número e a data da lei, o ano de início da 

vigência do PPA e os programas e ações pertinentes; 
2. a inclusão do programa/projeto da operação no orçamento de investimento, indicando o número e a data da Lei 

Orçamentária Anual - LOA do referido orçamento, bem como as fontes e ações do orçamento relativas à 
operação de crédito; e 

3. que a empresa pleiteante não se enquadra nos conceitos de empresa estatal dependente definidos pelo artigo 2º, 
inciso III, da LRF e pelo artigo 2°, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 43, de 200 I. 

Informações para análise da capacidade de pagamento da empresa 

Informações necessárias para a análise da capacidade de pagamento da empresa: 

• - Demonstrações Contábeis dos últimos 4 (quatro) exercícios, auditadas por auditoria independente; 

• - Fluxo de Caixa Projetado, pelo método direto até o final da operação, acompanhado de memorial explicativo 
das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas; 

• - Em se tratando de subsidiárias e controladas, se houver a previsão de aporte de capital pela controladora, fluxo 
de caixa projetado da holding nas mesmas condições do item anterior; 

• - Plano de negócio da empresa; 

• - Se a empresa possui contratos com cláusulas restritivas, indicação dos efeitos dessas cláusulas e a quais 
contratos estão associados; e 
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Ofício do presidente da empresa 

Trata-se de documento assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, dirigido ao(à) Secretário(a) 
do Tesouro Nacional, contendo solicitação de concessão de garantia da União à operação de crédito pretendida. 

Este documento deve indicar: o nome do programa/projeto, o seu objetivo, o credor, o valor da operação e as 
condições financeiras da operação pleiteada. 

Além disso, recomenda-se a inclusão de informação dos contatos da empresa, telefônico e correio eletrônico, para 
que sejam efetuadas as trocas de comunicações. 

Autorização do órgão competente da empresa para contratar a 

operação de crédito e para oferecer contragarantias à garantia da União 

Autorização do Conselho de Administração e/ou da Diretoria, conforme estatuto da empresa, para a contratação da 
operação de crédito e para o oferecimento de contragarantias à garantia da União. 

Trata-se de cópia da ata da reunião em que tal autorização foi concedida, que deverá ser encaminhada por meio de 
ofício assinado pelo representante legal da empresa e conter as principais características da operação a ser 
contratada. 

Relação das contragarantias oferecidas pela empresa à União 

As contragarantias oferecidas pela empresa à garantia da União deverão ser idôneas e adequadas, representadas por 
receitas próprias da empresa a ser beneficiada pela garantia. O documento a ser remetido com a relação das 
contragarantias oferecidas deverá indicar a(s) conta(s) bancária(s) centralizadora das receitas da empresa, cujo 
saldo médio mensal de recebimento de recursos deve ser compatível com o fluxo dos valores a serem pagos com as 
amortizações e demais encargos da operação. Essa informação deve ser encaminhada na forma de declaração, 
assinada pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente. 

• Autorização legislativa para que o ente controlador ofereça 
contragarantias à garantia da União 

Conforme antes mencionado, é necessário que o ente controlador da empresa também ofereça contragarantias à 
União, que deverão consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas, além daquelas 
provenientes de transferências constitucionais. 

As instruções para a concessão de garantias por parte dos entes, bem como as contragarantias a serem oferecidas e 
que devem constar na lei autorizadora encontram-se na seção 12 deste Manual. 

Recomendação/Resolução da COFIEX (para operações de crédito 
externo) 

Autorização expedida pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, órgão relacionado à Secretaria de 
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. 
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Parecer técnico 

Parecer assinado por responsável técnico e pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente em que se deve 
demonstrar, entre outros aspectos da operação, a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 

operação, e o estudo das fontes alternativas ao financiamento pretendido. Em caso de operação de crédito externo, 

incluir ainda a estimativa de taxa interna de retorno - TIR e o cronograma de execução do projeto/programa. 

Cronograma financeiro da operação 

Trata-se de cronograma, assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, contendo estimativa de 
desembolso e de pagamento da operação pleiteada, na moeda da contratação e em base anual. Caso haja 

contrapartida, esta também deverá constar do cronograma. 

Em caso de operação de crédito interno, o cronograma deve ser assinado também por representante da instituição 

financeira . 

Cronograma da dívida interna e externa da empresa 

Trata-se de cronograma, assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor competente, contendo estimativa para 

os pagamentos das dívidas, interna, externa e total, incluindo encargos, elaborado em base anual e com projeções 

até o exercício de término da operação pleiteada. 

Declaração do Chefe do Poder Executivo do ente controlador 

Declaração do Chefe do Poder Executivo do ente controlador atestando (modelo disponível na seção "Download de 

arquivos" do MIP, com a denominação "Modelo de declaração Chefe do Executivo, garantia da União a empresas 
estatais não dependentes.docx"): 

1. a inclusão da operação no Plano Plurianual - PPA vigente, indicando o número e a data da lei, o ano de inicio da 
vigência do PPA e os programas e ações pertinentes; 

2. a inclusão do programa/projeto da operação no orçamento de investimento, indicando o número e a data da Lei 

Orçamentária Anual - LOA do referido orçamento, bem como as fontes e ações do orçamento relativas à 
operação de crédito; e 

3. que a empresa pleiteante não se enquadra nos conceitos de empresa estatal dependente definidos pelo artigo 2°, 
inciso III, da LRF e pelo artigo 2°, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001. 

Informações para análise da capacidade de pagamento da empresa 

Informações necessárias para a análise da capacidade de pagamento da empresa: 

• • Demonstrações Contábeis dos últimos 4 (quatro) exercícios, auditadas por auditoria independente; 
• - Fluxo de Caixa Projetado, pelo método direto até o final da operação, acompanhado de memorial explicativo 

das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas; 
• - Em se tratando de subsidiárias e controladas, se houver a previsão de aporte de capital pela controladora, fluxo 

de caixa projetado da holding nas mesmas condições do item anterior; 
• - Plano de negócio da empresa; 

• - Se a empresa possui contratos com cláusulas restritivas, indicação dos efeitos dessas cláusulas e a quais 
contratos estão associados; e 
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• - Contato da empresa, de forma a solicitar correções ou informações adicionais, caso necessário. 

A manifestação favorável da STN está condicionada à análise positiva da capacidade de pagamento da empresa, de 

acordo com metodologia adotada por esta Secretaria (STN/COPAR). Informações complementares poderão ser 

solicitadas à empresa requerente. 

Credenciamento da operação no Banco Central do Brasil (para 

operações de crédito externo) 

A empresa deve providenciar a inclusão da operação, após a negociação das minutas contratuais, no Módulo ROF 

(Registro de Operações Financeiras) do RDE (Registro Declaratório Eletrônico) do Banco Central do Brasil -

ROF/BACEN com base na Resolução nº 3.844, de 23/03/2010, do Conselho Monetário Nacional. O registro deve 

estar de acordo com os termos da minuta negociada do contrato de empréstimo . 

Adimplência da empresa junto à União e suas entidades controladas 

A concessão de garantia da União está condicionada à adimplência junto à União e suas entidades controladas. A 

empresa deverá encaminhar declaração assinada por seu presidente ou diretor competente, informando que a 

empresa encontra-se adimplente junto à União e suas entidades controladas e contendo a relação de seus CNP Js, 

indicando o CNPJ principal, ao qual todos os outros se vinculam. 

Legislação aplicável 

, LRF; 

, Lei nº 10.552/2002; 

, RSF nº 43/2001 e 48/2007; 

•a Decreto nº 9.075/2017 - COFIEX; 

, Portaria MEFP nº 497/1990. 

• Referências 

Normativos 

1.1 O Legislação aplicável à contratação de operação de crédito e concessão de garantia 
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15. Concessão de garantia por Estado ou Município 

15.01 Considerações iniciais para concessão de garantia por Estado ou Município 

15.02 Documentos e informações para concessão de garantia por Estado ou Município 
15.03 Limites e condições para concessão de garantia por Estado ou Município 
15.04 Elevação do limite para concessão de garantias por Estado ou Município 

15.01 Considerações iniciais para concessão de garantia por Estado ou 
Município 

Orientações 

A RSF nº 43/2001 dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclnsive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências. 

A Concessão de Garantia é definida como compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por Ente da Federação ou entidade a ele vinculada, não configurando operação de crédito, nos termos do 
inciso IV do art. 29 da LRF. 

O pedido ao Ministério da Economia para verificação dos limites e condições origina-se de solicitação de garantia 
formulado ao Ente para que este se responsabilize por pagamentos de obrigações terceiros em caso de 

inadimplência. A garantia pode assumir diversas formas, seja a forma de garantia fidejussória ou garantia real de 
bens públicos. 

A STN disponibiliza aos tribunais de contas e ao público em geral, consulta online a todos os documentos 
relacionados às análises de operações de crédito de entes subnacionais e às de concessão de garantias, seja por meio 
do sistema SADIPEM, seja por meio do sistema SEI. 

Referências 

Normativos 

1.1 O Legislação aplicável à contratação de operação de crédito e concessão de garantia 

15.02 Documentos e informações para concessão de garantia por Estado 
ou Município 

Orientações 

Os pleitos relativos à concessão de garantias serão instruídos apenas com os documentos especificados nos itens 
abaixo (ver capítulo sobre orientação e modelos de documentos deste manual): 

• Pedido de Verificação de Limites e Condições; 
• Autorização específica do órgão legislativo; 

• Demonstrativo da receita corrente liquida (não é necessário o envio desse demonstrativo, pois será utilizado o 
último RREO exigível homologado no Siconfi); 
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• Documento assinado pelo responsável pela administração financeira que relacione as garantias prestadas pelo 

Ente a operações de crédito de terceiros, contendo informações sobre valor da garantia (em reais), data da 
contratação e vencimento, identificação do mutuário e instituição financeira contratantes. Informar também sobre 

as garantias autorizadas e ainda não contratadas e as em tramitação na STN; 

• Documento assinado pelo responsável pela administração financeira do Ente que declare o oferecimento de 

contragarantias suficientes pelo terceiro contratante para o pagamento de quaisquer desembolsos que o garantidor 
possa vir a fazer, se chamado a honrar a garantia, nos termos do inciso 1, art. I 8 da RSF nº 43/2001; 

• Certidão emitida pelo Tribunal de Contas a que estejajurisdicionado o garantidor, ou, alternativamente, 
declaração fornecida pelo Estado, Distrito Federal ou Município que estiver concedendo a garantia, diretamente 
ou por meio do agente financeiro que estiver operacionalizando a concessão da garantia, comprovando a 

adimplência do tomador relativamente a suas obrigações para com o garantidor e para com as entidades por ele 

controladas, nos termos do§ 2° do art. 18 da RSF nº 43/2001, com validade de até 30 dias após o vencimento da 

obrigação que primeiro vencer(§ 1°, art. 18 da RSF nº 43/2001). 

• Referências 

• 

Normativos 

l. l O Legislação aplicável à contratação de operação de crédito e concessão de garantia 

Neste manual 

5 Orientações e modelos de documentos 

15.03 Limites e condições para concessão de garantia por Estado ou 
Município 

Orientações 

A concessão de garantia a operações de crédito interno e externo por parte dos referidos Entes deve atender o 
disposto nos arts. 9º e 18 da RSF nº 43/200 l : 

• O oferecimento de contragarantias, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, considerando a 
exceção prevista no§ 3°, art. l 8 da RSF nº 43/2001; 

• A adimplência do tomador relativamente a suas obrigações para com o garantidor e as entidades por ele 
controladas; e 

• Que o saldo global das garantias concedidas pelo Ente não exceda a 22% da Receita Corrente Líquida, calculada 
na forma do art. 4° da RSF nº 43/2001. 

Sujeitam-se à proibição estabelecida no § 6° do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja: "é vedado às 
entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda 
que com recursos de fundos. " 

Essa vedação não se aplica à concessão de garantia por empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à 
prestação de contragarantia nas mesmas condições; e também não se aplica à concessão de garantia por instituição 
financeira a empresa nacional (nos termos do § 7° do art. 40 da LRF). 
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Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 156, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 

Mensagem de veto 

Regulamento 

Estabelece o Plano de Auxilio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo 
ao reequilíbrio fiscal; e altera a Lei Complementar n2 148, de 25 de novembro de 2014, 
a Lei n2 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória n2 2.192-70, de 24 de 
agosto de 2001, a Lei n2 8.727, de 5 de novembro de 1993, e a Lei Complementar n2 
101, de 4 de maio de 2000. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO! 

DO PLANO DE AUXÍLIO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 

Seção 1 

Das Dívidas de que Tratam a Lei n2 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida Provisória nº 2.192-70 
de 24 de agosto de 2001, e as Dívidas com Recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

Art. 12 A União poderá adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro d 
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nos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, mediante celebração de termo aditiv°\Iº f j 
adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas. ' 

§ 12 O aditamento previsto no caput deste artigo está condicionado à celebração do aditivo contratual de que trata o art. 4° da Lei ComRlementar nº 148, de 25 de novembr, 
2014. 

§ 22 O novo prazo para pagamento será de até trezentos e sessenta meses, conforme efetivamente definido em cada um dos contratos vigentes, acrescido do prazo de que trata o 
caput deste artigo, contado a partir da data de celebração do instrumento contratual original e, caso o ente federado tenha firmado um instrumento relativo à Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997, e outro relativo à Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, será contado a partir da data em que tiver sido celebrado o primeiro dos dois contratos. 

§ 3º Para fins do aditamento contratual referido no caput deste artigo, serão considerados os valores consolidados dos saldos devedores das obrigações referentes ao 
refinanciamento objeto da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos financiamentos de que trata a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, quando for o caso. 

§ 4º As prestações mensais e consecutivas serão calculadas com base na Tabela Price, afastando-se as disposições contidas nos arts. 5° e 6° da Lei nº 9.496, de 11 de setembro 
de 1997. 

§ 52 Os efeitos financeiros decorrentes do aditamento de que trata este artigo serão aplicados a partir de 12 de julho de 2016. 
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§ 6º Estão dispensados, para a assinatura do aditivo de q.ata o caput deste artigo, todos os requisitos legais .idos para a contratação com a União, inclusive os dispostos no 
art. 32 dl! Lei ComRlementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 7º O prazo para a assinatura do termo aditivo a que se refere o caput deste artigo é de trezentos e sessenta dias, contado da data de publicação desta Lei Complementar. 

§ 8º A concessão do prazo adicional de até duzentos e quarenta meses de que trata o caput deste artigo e da redução extraordinária da prestação mensal de que trata o art. 3-º 
depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a divida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio ou o 
ajuizamento de novas ações. 

Art. 2º Ficam dispensados os requisitos legais para contratação de operação de crédito e para concessão de garantia, exigidos nos arts. 32 e 40 da Lei ComRlementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, nas renegociações dos contratos de empréstimos e financiamentos celebrados até 31 de dezembro de 2015 entre as instituições públicas federais e os Estados e o 
Distrito Federal, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

Parágrafo único. Para aplicação do disposto neste artigo, as renegociações deverão ser firmadas em até trezentos e sessenta dias contados da publicação desta Lei 
Complementar. 

Art. 3-º Fica a União autorizada a conceder redução extraordinária da prestação mensal das dividas referidas no art. 1 º mediante a celebração de aditivo contratual. 

§ 1º O aditamento previsto no caput deste artigo está condicionado à celebração do aditivo contratual de que trata o art. 4° da Lei ComRlementar nº 148, de 25 de novembro de 
2014. 

§ 2º Os valores pagos à União serão imputados prioritariamente ao pagamento dos juros contratuais, sendo o restante destinado à amortização do principal da divida. 

§ 3-º Para os meses de julho a dezembro de 2016, poderá ser concedida redução extraordinária de até 100% (cem por cento) da parcela mensal devida nos termos dos contratos de 
que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001. 

§ 4º Para os meses de janeiro de 2017 a junho de 2018, poderá ser concedida redução extraordinária da parcela mensal devida nos termos dos contratos de que trata a Lei nº 
9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, da seguinte forma: 

1 - para janeiro de 2017, redução extraordinária de 94, 73% (noventa e quatro inteiros e setenta e três centésimos por cento); 

li - para fevereiro de 2017, redução extraordinária de 89,47% (oitenta e nove inteiros e quarenta e sete centésimos por cento); 

Ili - para março de 2017, redução extraordinária de 84,21% (oitenta e quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento); 

IV - para abril de 2017, redução extraordinária de 78,94% (setenta e oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); 

V- para maio de 2017, redução extraordinária de 73,68% (setenta e três inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); 

VI - para junho de 2017, redução extraordinária de 68,42% (sessenta e oito inteiros e quarenta e dois centésimos por cento); 

VII - para julho de 2017, redução extraordinária de 63, 15% (sessenta e três inteiros e quinze centésimos por cento); 
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VII!- para agosto de 2017, redução extraordinária de 57,8.inquenta e sete inteiros e oitenta e nove centésim.r cento): 

IX- para setembro de 2017, redução extraordinária de 52,63% (cinquenta e dois inteiros e sessenta e três centésimos por cento): 

X- para outubro de 2017, redução extraordinária de 47,36% (quarenta e sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento): 

XI - para novembro de 2017, redução extraordinária de 42, 10% (quarenta e dois inteiros e dez centésimos por cento): 

XII - para dezembro de 2017, redução extraordinária de 36,84% (trinta e seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento): 

XIII - para janeiro de 2018, redução extraordinária de 31,57% (trinta e um inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento): 

XIV - para fevereiro de 2018, redução extraordinária de 26,31 % (vinte e seis inteiros e trinta e um centésimos por cento): --n 
o 

XV - para março de 2018, redução extraordinária de 21,05% (vinte e um inteiros e cinco centésimos por cento): i 
XVI - para abril de 2018, redução extraordinária de 15,78% (quinze inteiros e setenta e oito centésimos por cento): 

XVII - para maio de 2018, redução extraordinária de 10,52% (dez inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento): 

XVIII - para junho de 2018, redução extraordinária de 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento). 

§ 5º A redução extraordinária de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), por Estado, para cada prestação' 

§ 6º Enquanto perdurar a redução extraordinária das prestações referida no caput deste artigo, fica afastada a incidência de encargos por inadimplemento sobre as PT--,. -.:i 
divida refinanciada não pagas, assim como o registro do nome do Estado ou do Distrito Federal em cadastros restritivos em decorrência, exclusivamente, dessa redução. 

§ 7º O disposto no§ 6º não se aplica às situações nas quais houver inadimplemento em relação à parcela da prestação devida. 

§ 8º Os valores não pagos correspondentes à redução extraordinária serão apartados e posteriormente incorporados ao saldo devedor em julho de 2018, devidamente atualizados 
pelos encargos financeiros contratuais de adimplência. 

Art. 4º Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3Q 
desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, 
aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro 
que venha a substitui-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo 
constantes do Acordo acima referido. 

§ fQ O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1 º e da redução de que trata o art. 3Q_ 

§ 2º Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional 
nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência. 
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§ ~ A avaliação do cumprimento da medida de que trata .ut será regulamentada por ato do Poder Executiv. 

Art. 5º Fica a União autorizada a receber as parcelas de dívida vencidas e não pagas em decorrência de mandados de segurança providos pelo Supremo Tribunal Federal no 
âmbito das discussões quanto à capitalização composta da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para efeito do disposto no art. 3º da Lei ComRlementar nº 148, 
de 25 de novembro de 2014, em até vinte e quatro prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas pelos encargos de adimplência contratuais vigentes, vencendo-se a 
primeira em julho de 2016, e sempre na data de vencimento estabelecida nos contratos de refinanciamento. 

Parágrafo único. As prestações de que trata o caput serão apuradas pelo Sistema de Amortização Constante - SAC. 

Art. 6º Fica a União, por intermédio das instituições financeiras integrantes da administração pública federal, autorizada a prestar assessoria técnica na alienação de bens, direitos e 
participações acionárias em sociedades empresárias controladas por Estados e pelo Distrito Federal. 

Art. 72 A Lei ComRlementar n2148, de 25 de novembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 5º 

§ 1º .............................................................. . ......... . 

l.:_à divida consolidada; 

!!!...:_à despesa com pessoal; 

IV - às receitas de arrecadação própria; 

VI - à disponibilidade de caixa . 

................................................................................... " (NR) 

"Art. 5º-A. A avaliação relativa ao cumprimento das metas ou dos compromissos de que trata o § 1 º do art. 5º desta Lei Complementar obedecerá 
adicionalmente aos seguintes critérios: 

1 - no caso de cumprimento das metas mencionadas nos incisos I e li do § 12 do art. 5º desta Lei Complementar, o Estado ou Município de Capital será 
considerado adimplente, para todos os efeitos, em relação ao Programa de Acompanhamento Fiscal, inclusive se ocorrer descumprimento das metas previstas 
nos incisos 111, IV, V ou VI do§ 12 do art. 5º desta Lei Complementar; 

li - no caso de descumprimento das metas referentes aos incisos I ou li do § 1º do art. 5º desta Lei Complementar, a avaliação poderá ser revista pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, para todos os efeitos, à vista de justificativa fundamentada apresentada pelo Estado ou Município de Capital; 
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Ili - as operações de crédito a contratar pre~ no Programa de Acompanhamento Fiscal somenAoderão ser contratadas se o Estado ou Município 
de Capital estiver adimplente com o Programa de A-panhamento Fiscal; · .,_.-

IV - adicionalmente, para os Municípios das Capitais que tiverem aderido ao Programa de Acompanhamento Fiscal, por meio de termo aditivo ao 
contrato vigente do refinanciamento de dívidas firmado com a União ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001: 

a) o descumprimento das metas e dos compromissos fiscais, definidos nos Programas de Acompanhamento Fiscal, implicará a imputação, a título de 
amortização extraordinária exigida juntamente com a prestação devida, de valor correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) de um doze avos da 
receita corrente líquida, nos termos definidos no art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, correspondente ao exercício imediatamente 
anterior ao de referência, por meta não cumprida; e 

b) a penalidade prevista na alínea a será cobrada pelo período de seis meses, contados da notificação, pela União, do descumprimento, e sem prejuízo 
das demais cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento." 

Art. 8º A Lei n2 9.496, de 11 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º ......................................................................... . 

!.:_dívida consolidada; 

l!L:_despesa com pessoal; 

IV - receitas de arrecadação própria; 

V - gestão pública; e 

VI - disponibilidade de caixa. 

Parágrafo único. Os Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de que trata esta Lei adotarão os mesmos conceitos e definições contidos na Lei 
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000." (NR) 

"Art. 32 ........................................................................ . 

§.11,_Em caso de atraso nos pagamentos das obrigações mensais, serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores em 
atraso, sem prejuízo da execução de garantias e demais cominações previstas na legislação." (NR) 

Art. 9º O inciso I do parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26 ........................................................................ . 
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§ 4º Para efeito de cálculo das prestações na forma do §Aleste artigo, serão considerados o saldo devedor 4razo remanescente existentes na data de celebração do termo 
aditivo, a):>ós a aplicação da extensão do prazo de que trata o cap!!i!"deste artigo. .(Incluído Rela Lei ComRlementar n 159, de 2017) 

§ 5º Estão dispensados, para a assinatura do aditivo de que trata o caput deste artigo, todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União, inclusive os dispostos no 
art. 32 da Lei Com11lementar nº 101, de 4 de maio de 2000. .(Incluído Rela Lei ComRlementar n' 159, de 2017). 

§ 6º O prazo para a assinatura do termo aditivo a que se refere o caput deste artigo é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da data de publicação desta Lei 
Complementar. .(Incluído 11ela Lei ComRlementar n' 159, de 2017) 

§ 7º A concessão do prazo adicional de até 240 {duzentos e quarenta) meses de que trata o caput deste artigo depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por 
objeto a dívida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. .(Incluído Rela Lei 
ComRlementar n' 159, de 2017). 

Ar=t. 13. A eessãe Se 1:1ue tFata e ar=t. 12 sé 130áeFá ser reali2:ada ease e Estada, e Distrite Federal ou a Fes13eetiva entiefaele eta adfflinistra~ãe indiFCta eelel3re, eoneemitantemente, 
pe,aa!e e a§eale ope,ado, do Fuado de Ga,anlia do lefflpe de SeFYii;,e FGTS, ,epae!uai;,ãe da letalidade das suas dividas deeeFFen!es de fiaaaeiafflenles eelides eeffl reeu,ses de FGTS, 
vencidas e vineendas, de,ivadas de epera0ões de e,éEliles eenlra!aElas até 18 de junhe Ele 2991, abFaA§iElas eu aãe pela Lei n8Jhlli, Ele e Ele aevefflBFS Ele 1993, aiaEla ~ue essas tenhaffl 
siEle abjeta Ele rene§eeia0ãe aa!e,ie,. 

-h Art. 13. A cessão de que trata o art. 12 desta Lei Complementar só poderá ser realizada caso o Estado, o Distrito Federal e o Município, ou a respectiva entidade da administração 
indireta, celebre, concomitantemente, perante o agente operador do FGTS, repactuação da totalidade de suas dividas decorrentes de financiamentos obtidos com recursos do FGTS, 
vencidas e vincendas, derivadas de operações de crédito contratadas até 1º de junho de 2001, abrangidas ou não pela Lei n' 8. 727, de 5 de novembro de 1993, ainda que essas dividas, 
tenham sido objeto de renegociação anterior. (Redação dada 11ela Lei Com11lementar n' 159, de 2017). 

. FI des Es!ades e de 9ist,ile FeEleml, . ssãe ele eentragarantias 13er 130 e 
§ 1ª Fiea a União autSFi2:ad,a ~ eoneeEler §□Eirant:e :~:::~~~~~ l::~s::1~: =~::!• a~~di1::i~e ~~n=~neise li áo aFt. 160 eta GensUt1:1i9ã0 Federal. repFesentadas pelas suas reeeitas prepr1as e reeurses e EI 

§ 1° É a União autorizada a conceder garantia à repactuação prevista no caput deste artigo, mediante concessão de contragarantias por parte dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, representadas por suas receitas próprias e pelos recursos de que tratam os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso li do caRut do art. 159 da 
Constituição Federal, conforme o caso. .(Redação dada 11ela Lei Com11lementar n' 159, de 2017) 

§ 2º A repactuação de que trata o caput obedecerá às mesmas condições aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCF 
renegociações de dividas dos demais agentes financeiros perante o FGTS. 

§ 3º Para fins da repactuação prevista no caput, estão dispensados todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União, bem como fica dispensada ave 
requisitos exigidos pela Lei ComQlementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantia pela União, sem prejuízo 
nos incisos VII e VIII do art. 52 da Constituição Federal. 

Art. 14. O art. 12 da Lei nº8.727, de 5 de novembro de 1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 1º e 2º: 

"Art. 12 ........................................................................ . 

§...E_Compreende-se como incluído nas despesas assumidas pela União o pagamento de eventuais divergências entre os saldos dos contratos de 
refinanciamento de que trata o art. 1 º desta Lei e os saldos originados das condições ajustadas nos contratos transferidos à União, a que se refere o art. 1 O. 
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Parágrafo único. . ..........................................•.......... • L:._o descumprimento das metas e dos compromissos fiscais, definidos nos Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, implicará a imputação, sem 
prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento, a titulo de amortização extraordinária exigida juntamente com a prestação 
devida, de valor correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) de um doze avos da receita corrente liquida, nos termos definidos no ar!. 2º da Lei 
ComRlementar nº 101, de 4 de maio de 2000, correspondente ao exercício imediatamente anterior ao de referência, por meta não cumprida; 

................................................................................... " (NR) 

Ar!. 10. As alterações a que se referem os arts. 72.JJ.º e ~_serão processadas mediante assinatura do respectivo termo aditivo. 

Ar!. 11. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até o último dia útil do mês subsequente de cada semestre, relatório do cumprimento dos compromissos e 
metas relativos aos contratos de que trata o ar!. 12 pelos Estados e pelo Distrito Federal, evidenciando, no caso de descumprimento, as providências tomadas. 

Seção li 

Das Dívidas de que Trata a Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993 

a ue eA .. el .. am FeeuFSos eriunetes de Funete Se . - . - miElas ela Lei Aº 8.727, Ele § Ele Aovembre Ele 199 • ~ , -v fiFmeEles ao em~mo Ele Fe!eFiEla lei 'FI 12. Fica a UAiãe aste,i2aela a eletsm ª. ~a,tagae_ Elas e:Fiag~e!:~:~te ees:ão ElefiAilive Eles EliFeites eFeEli!é,ies eleF1vaeles eles e~e,agees 
n · .· FG=FS FaAte a Gama Eeeneffima e era , . . _ . . 

careA!ie ele Tem~e ele See,190, ~• !i--as ea!iElaEles Ele aelmIA1slm9ae 1Ael1Fe!a . .cem os Estados e eeFR e Distrite FeâeFOI, eu eom as respee " 

ei com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, ou com as respectivas entidades da administração indireta. .(Redação dada ROia Lei ComRlementar nº 159, de 2017) 

l Ll Ar!. 12. É a União autorizada a efetuar a quitação das obrigações assumidas com base na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, que envolvam recursos oriundos do Fundo=de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), perante a Caixa Econômica Federal, mediante cessão definitiva dos direitos creditórios derivados das operações firmadas ao amparo da referida 

----
Parágrafo único. As operações de que trata o caput são aquelas para as quais foram mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais condições pactuadas nos contratos 

originais, inclusive aquelas para as quais houve renegociação nos termos da Resolução nº 353, de 19 de dezembro de 2000, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - CCFGTS. 

( 

Ar!. 12-A. A União poderá adotar nos contratos de refinanciamento de dividas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, 
mediante celebração de termo aditivo, prazo adicional de até 240 (duzentos e quarenta) meses para o pagamento das dividas refinanciadas cujos créditos sejam originalmente detidos 
pela União ou por ela adquiridos. .(lncluido ROia Lei ComRlementar nº 159, de 2017) 

§ 1º As operações de que trata o caput deste artigo não abrangem aquelas para as quais foram mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais condições pactuadas nos 
contratos originais. .(Incluído Rela Lei ComRlementar nº 159, de 2017) 

§ 2º O novo prazo para pagamento será de até 240 (duzentos e quarenta) meses, conforme efetivamente definido em cada um dos contratos vigentes, acrescido do prazo de que 
trata o caput deste artigo. .(Incluído Rela Lei Comrilementar nº 159, de 2017) 

§ 3º As prestações mensais e consecutivas serão calculadas com base na Tabela Price, afastando-se as 
1993. .(Incluído P.ela Lei Complementar nº 159. de 2017) 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm 

"""'"" ,;:;~·~:" :;:·~-; r;sr~•"°'" 
FOLHAS -:3,S . 

6/9 



1~ 
Lcp 156 

§ 2º A critério da União, o pagamento a qu.efere o§ 12 poderá ser antecipado, observado o A econômico dos créditos, mediante a emissão de 
títulos da dívida pública mobiliária federal, sob a forma de colocação direta, cujas características serão defi°Zs pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR) 

CAPÍTULO li 

(VETADO) 

CAPITULO Ili 

DAS MEDIDAS DE REFORÇO À RESPONSABILIDADE FISCAL 

Art. 27. O art. 48 da Lei ComRlementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações, renumerando-se o atual parágrafo único para§ 1º: 

"Art. 48 ........................................................................ . 

§..1"_ ••·•••································· .........••.•.......................... 

!!...:_liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e 

§~A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme 
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo 
acesso público. 

§ 32 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em 
instrução especifica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e 
externa, de que trata o§ 4º do art. 32. 

§ 42 A inobservância do disposto nos§§ 22 e 3º ensejará as penalidades previstas no § 22 do art. 51. 

§ 5º Nos casos de envio conforme disposto no § 22, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cumprem o dever de 
ampla divulgação a que se refere o caput. 

§ 6º Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da 
Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia." 
(NR) 

CAPÍTULO IV 
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" • DAS REGRAS DE RESPONSABILIZAÇÃO • 

Art. 28. As vedações introduzidas pelo Regime de Recuperação Fiscal não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou Estado ou direitos de outrem sobre o erário. 

Art. 29. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de dezembro de 2016; 1952 da Independência e 1282 da República. 

MICHEL TEMER 
Henrique Meiref/es 
Dyogo Henrique de Oliveira 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.12.2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BÃ:Ü 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 68.014/ 13 (78.492/ 13 - COHAB) 
LEI Nº 6.607. de 15 de NOVEMBRO DE 2.Q14 
Altera a redação do inciso 1, do § 1°, do art. 1° 
da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 
2.014, e dâ outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a majoração do valor máximo da operação na aquisição ~e tltulos do CVS pelo Poder 
· Executivo, de titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FOTS), mediante financiamento 
junto ao Agente Operador do FGTS, destinados à liquidação de operações de empréstimos habitacionais, 
vencidos e vincendos finnados pela Companhia de Habitação Popular de Ba.uru - COHAB-Bauru junto 
àquele Fundo. 

M :zo O inciso 1, do art. 1º da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2,014, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1° ( ... ) 

§1º ( ... ) 

I - R$ 390.000.000,0Q (trezentos e noventa milhões de reais) para ·aquisição de tltulos do CVS 
pelo Poder Executivo, mediante operação de financiamento, junto ao Agente Operador do 
FGTS;"(NR) 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de novembro de 2.014 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

COSROBER~A 
SECRETÁRIO DE ECONO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~~ T() • r....: ~ 
Ai"IDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DB COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 66.895/IS 

PROC. Ne 
~lHAs -=ml.J....IJ~::._-_L.. 

PREFEITURA MUNICIPÀL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I.P N! f,7ff, DE 22 D& DIZ!MBRO DEM15 
Altera a rcdllÇIO do 81tJao 4° da Lei Municipal 
6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, e dj outras 
providencias. 

O PRBFElTO MUNICIPAL DE BAURU nos lfflllOs do ,n. 51 da Lei Or&Jlnlca do Munlclpio de Bauru, faz. 
saber que a canwa Municipal aprovou e ele 5lllclona e promulp a soauJnte lei: 

M 1° &ta Lei di!pOc sobre a iru:luslo da Rcsoluçlo n• 752 do Conselho Curador do Fundo de Garantia porTompo 
de Serviço (CCFOTS) no artJao 4° da Lei Municipal n• 6.491, de 27 de fovm,:lro de 2.014, a qual csubclecc 
condlçacs de prazo, amortizaçlo, car!ncia, c:ncaraos financeiros, prant.ias e outtu coadiçOCI d• vencimontO 
e llquidaçlo mais favoráveis pa COHAB/Bauru, bem como mogou 1.1 estabclc:cidl.1 na Resoluçlo n" 716, 
de 14 de maio dc2.0l3 . 

M2° O art. 4° da Lei Municipal n• 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, passa a vigorar com asepintc rcdaçlo: 

• Art. 4° Os prazos de amortizaçlo, cartncia, encargos :fintnçejros, garantias e outras coadiç&s de 
vencimento e llquldaçlo da divida pnlvislu no art. 1° dessa lei, obedeçerlo ao cslabclccido na 
Resolução º' 286 do Conselho Curador cio PCVS e llllS Raoluções 479, 512, 7'2 do 
Conselho Curador cio FOTS e demais que C0<em editadas por CSUl ôrllD após a ennda cm 
vigor desta lei, bem como u normas cspcelfic:as do Agente Opcmdor do FGTS." (NR) 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcaçlo. 

B&uni, 22 de dezembro de 2.015. 

Projelo de lnicullive do 
PODER l!XECU11VO 

RO~OSTINHOME'!IIDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

~ 
SECRETÁRIO DOS NllOÓCIOS IURÍDICOS 

R~ano De~ de Com1111icação e Do~ da l'ret'eitura, na mesma data. 

~~à.,/ T("-..,. Ll.c.~ 
ANDRÉA MARIA UBBRATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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[ PROC N' JoqJ gh;~j,. 
coNTRATO oe CONFISSÃO o, oivloA E PROMESSA DE PÃdÃMENTO QOE ENT: 

FOLHAS 9 a_; 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR 
DE BAURU - COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.0 809/2016 

CONTRATO DE CONFISSÃO E 
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
NA QUALIDADE DE AGENTE OPERADOR DO 
FGTS, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU - COHAB/BU, NA 
QUALIDADE DE AGENTE FINANCEIRO E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, 
COMO GARANTIDOR DA OPERAÇÃO, COM 
VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DA QUOTA
PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE BAURU/SP. 

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por seus 
representantes legais, todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o 
presente contrato e repactuação de condições de divida, de acordo com os termos, cláusulas e 
condições deste instrumento: 

1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do FGTS por força da 
Lei n.º 8.036, de 11.05.90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.0 759, de 
12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n.º 1.259 de 19.02.1973, e constituída pelo Decreto n.º 
66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.0 7.973, de 28.03.2013, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasília-DF, CNPJ/MF n.0 

00.360.305/0001-04, representada pelo Coordenador de Representação do FGTS, DANIEL 
MARTINS DE ANDRADE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, 
portador da carteira de identidade n.º 32.076.274-9 SSP/SP, e CPF/MF n.º 221.093.528-84, 
doravante designada AGENTE OPERADOR. 

11 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH, cadastrada sob a matrícula n.0 00027-2, com sede na Avenida 
Nações Unidas, 30-31, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 
45.010.071/0001-03 representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente EDISON BASTOS 
GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de 
BAURU, portador da carteira de identidade RG n.0 RG n.º 12.327.008, expedida pela SSP/SP, 
CPF/MF n.º 058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro PAULO SÉRGIO 
GOBBI, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na cidade de 
BAURU, portador da carteira de identidade RG n.0 15.245.770 expedida pela SSP/SP, e 
CPF/MF n.º 067.774.618-09, doravante denominada DEVEDORA. 

Ili - MUNICIPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo 
seu Prefeito, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de BAURU, portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, 
expedida pela SSP/SP e CPF/MF 135.199.108-61, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 
27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, 
alterada pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário 
Oficial do Município de Bauru/SP em 27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 29/12/2015, doravante denominado 
GARANTIDOR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem por objetç'_a_c:onfisi;ãQ__da_divida / 
da DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociação de divida dos contratos 
SIAPF/CER n.º 004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 
009.714-49, 009. 719-91, 009.790-76, 010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, 011.000-13, 
011.503-86, 011.508-93, 014.701-17, 015.449-64, 015.537-46, 015.576-69, 015.719-08, 
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015.747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 
017.610\-14, 017.705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 018.689-85, 018.792-67, 
018.808-26, 018.883-93, 018.898-13, 018.906-01, 018.976-71, 018.977-96, 019.071-81, 
019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 019.425-01, 019.466-64, 019.488-21, 
019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 021.127-28, 
021.128-43, 021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 
021.300-94, 021.301-18, 021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 
021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 
023.660-43, 023.717-65, 023.719-04, 023.729-18, 024.059-08, 024.061-40, 024.100-86, 
024.168-12, 024.172-95, 024.219-01, 024.298-60, 024.305-32, 024.306-58, 024.378-67, 
031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições estipuladas 
nos termos da Resolução nº 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, publicada no DOU nº 90, de 12.05.2016, mediante as cláusulas que 
seguem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - A DEVEDORA reconhece, neste ato, 
dever ao AGENTE OPERADOR a importência de R$ 861.840.687,51 (Oitocentos e Sessenta e 
Um Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um 
Centavos), relativa à dívida vencida dos contratos SíAPF/CER acima mencionados, 
posicionadas em 08/10/2019 . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo 
GARANTIDOR das obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, 
nos termos da Resolução n.º 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, concede redução na dívida, acima mencionada, de R$ 431.685.492,34 
(Quatrocentos e Trinta e Um Milhões, Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e 
Noventa e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos), resultando como valor renegociado a 
quantia de R$ 430.155.195,17 (Quatrocentos e Trinta Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco 
Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Dezessete Centavos}. ambas posicionadas em 
08/10/2019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou GARANTIDOR, correspondente ao saldo 
devedor dos contratos abaixo relacionados: 

Contrato Data Divida Vencida Divida Total em 
Assinatura em rea~IR$l reaislR$l 

Contrato Data Dívida Vencida Divida Total 
Assinatura em rea~IR$l em realslR$) 

0004036-22 29/12/1978 50.382.561,04 50.382.561,04 0019493-28 26/02/1988 720.925,80 720.925,80 

0005202-76 21/12/1979 26.942.475, 19 26.942.475,19 0019495-71 26/02/1988 1.789.855,15 1.789.855,15 

0005750-15 18/04/1980 1.146.797,47 1.146.797,47 0019498-35 26/02/1988 3.177.055,90 3.177.055,90 

0005791-09 30/04/1980 31.646.680,69 31.646.680,69 0019500-03 26/02/1988 5.107.613,86 5.107.613,86 

0006874-20 23/12/1980 1.295.580,73 1.295.580,73 0019831-15 19/08/1988 635.948,61 635.948,61 

0008981-68 12/01/1982 257.239,13 257.239,13 0020905-28 28/0211990 1.062.025,10 1.062.025, 10 

0009714-49 28/04/1982 3.895.544,61 3.895.544,61 0021127-28 27/09/1990 704.054,69 704.054,69 

0009719-91 28/04/1982 12.200.649,35 12.200.649,35 0021128-43 27/09/1990 391.923,56 391.923,56 

0009790-76 07/05/1982 36.268.097,74 36.268.097,74 0021271-63 16/11/1990 374.480,68 374.480,68 

0010374-13 30/07/1982 1.406.697,45 1.406.697,45 0021272-68 16/11/1990 592.085,22 592.085,22 

0010831-28 14/10/1982 2.767.636, 13 2.767.636,13 0021273-02 16/11/1990 699.182,71 699.182,71 

0010940-32 05/11/1982 10.239.060,94 10.239.060,94 0021274-27 16/11/1990 439.317,76 439.317,76 

0011000-13 16/11/1982 13.580.152,29 13.580.152,29 0021275-55 16/11/1990 361.308,61 361.308,61 

0011503-66 22/03/1983 26216.187,02 26.216.187.02 0021283-16 19/11/1990 366.760,00 366.760,00 

0011508-93 23/03/1983 13.587.317,50 13.587.317,50 0021300-94 20/11/1990 297.349,28 297.349,28 

0014701-17 11/10/1984 1.763.824,88 1.763.824,88 0021301-18 21/11/1990 276.439,36 276.439,36 

0015449-64 17/07/1985 8.139.045,53 8.139.045,53 0021318-70 21/11/1990 237.556,13 237.556,13 

0015537-46 25/07/1985 1.511.846,48 1.511.846,48 0021326-43 22/11/1990 260.246,66 260.246,66 

0015576-69 29/07/1985 2.143.329,89 2.143.329,89 0021327-69 22111/1990 716.964,24 716.964,24 

0015719-08 30/08/1985 5.632.989,02 5.632.989,02 0021328-64 22/11/1990 532.431,98 532.431,98 

0015747-91 06/09/1985 4.865.808,00 4.865.808,00 0021353-09 27/11/1990 280.396,35 280.396,35 

0015813-92 30/09/1985 1.739.739,37 1.739.739,37 0021354-24 27/11/1990 1.160.577,88 1.160.577,88 

0015648-30 05/10/1985 8.295.995,87 8.295.995,87 0021355-52 27/11/1990 620.534,91 620.534,91 
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0016105-97 22/11/1985 1.899.102,84 1.899.102,84 0022147-51 28/12/1990 385.395,19 385.395,19 

0016124-68 29/11/1985 10.246.390,92 10.246.390,92 0022807-62 03/06/1991 460.297,98 460.297,98 

Contrato 
Data Divida Vencida Divida Total em 

Assinatura em reais1R$l reaislR$l 
Contrato 

Data Divida Vencida Divida T atai 
Assinatura em reaislR$l em realslR$l 

0016573-05 13/02/1986 142.081,59 142.081,59 0023592-91 29/11/1991 2.441.594,22 2.441.594,22 

0017197-37 04/08/1986 4.358.630, 11 4.358.630, 11 0023625-13 29/11/1991 1.189.784,81 1.189.784,81 

0017610-14 14/10/1986 952.662,26 952.662,26 0023626-38 29/11/1991 36.029,11 36.029, 11 

0017705-32 24/10/1986 2.289.239,01 2.289.239,01 0023660-43 04/12/1991 1.674.008,35 1.674.008,35 

0018513-69 16/07/1987 6.476.543,09 6.476.543,09 0023717-65 13/12/1991 891.195,97 891.195,97 

0018681-12 24/08/1987 3.970.552,09 3.970.552,09 0023719-04 13/12/1991 120.666,12 120.666, 12 

0018682-37 25/08/1987 2.507.007,89 2.507.007,89 0023729-18 13/12/1991 95.336,89 95.336,89 

0018689-65 25/08/1987 3.068.883,85 3.068.883,85 0024059-08 30/12/1991 823.594,45 823.594,45 

0018792-67 15/09/1987 2.667.490, 11 2.667.490, 11 0024061-40 30/12/1991 58.471,34 58.471,34 

0018808-26 23/09/1987 1.135.939,96 1.135.939,96 0024100-86 30/12/1991 320.752,45 320.752,45 

0018883-93 09/10/1987 2.255.273,91 2.255.273,91 0024168-12 30/12/1991 1.230.451,76 1.230.451,76 

0018898-13 19/10/1987 2.316.207,59 2.316.207,59 0024172-95 30/12/1991 432.115,08 432.115,08 

0018906-01 20/10/1987 3.497.361,07 3.497.361,07 0024219-01 30/12/1991 1.002.365,78 1.002.365,78 

0018976-71 05/11/1987 1.281.708,03 1.281.708,03 0024298-60 30/12/1991 604.361,20 604.361,20 

0018977-96 05/11/1987 2.828.056,79 2.828.056,79 0024305-32 30/12/1991 743.992,89 743.992,89 

0019071-61 27/11/1987 3.915.906,90 3.915.906,90 0024306-58 30/12/1991 352.722,10 352.722,10 

0019103-77 30/11/1987 4.122.974, 10 4.122.974, 10 0024378-67 30/12/1991 802.989,44 802.989,44 

0019297-71 04/01/1988 2.546.556,28 2.546.556,28 0031454-65 19/12/1994 227.047,10 227.047,10 

0019322-19 14/01/1988 5.971.785, 10 5.971.785,10 0038468-39 24/12/1996 8.192,76 8.192,76 

0019399-35 05/02/1988 2.766.680, 19 2.766.680,19 0120173-16 31/07/2001 20.064.241,05 20.064.241,05 

0019425-01 12/02/1988 3.038.307,43 3.038.307,43 0231229-22,. 29/09/2007 5.524.411,24 5.524.411,24 

0019466-64 24/02/1988 6.944.663,40 6.944.663,40 0271999-66 31/10/2008 19.771.680,85 19.771.680,85 

0019488-21 25/02/1988 2.963.201,77 2.963.201,77 

TOTAL R$ 350.088.462,60 TOTAL R$ 80.066.732,57 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O AGENTE OPERADOR poderá exigir a divida em sua totalidade, 
calculada nos termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as 
parcelas já pagas como amortização da divida apurada, no caso de vencimento antecipado, 
consoante o disposto na CLÁUSULA NONA do presente Contrato. 

:~~ARÁGRAFO TERCEIRO - Ao valor da dívida apurada para renegociação será acrescido o 
(S/valor de R$ 5.618.572,90 (Cinco Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e 

Dois Reais e Noventa Centavos), relativos aos honorários advocatlcios de todas ações em 
andamento, que tenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA 
(execução, embargos à execução e incidentes), conforme Ofício nº 002/2019-- ADVOCEF, de 
8 de Janeiro de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A dívida ora renegociada, 
apurada nas condições pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador 
do FGTS n.º 809, de 10.05.2016, será paga pela DEVEDORA e GARANTIDOR à CAIXA, na 
condição de Agente Operador do FGTS, nas condições estabelecidas a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A divida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da 
CLÁUSULA SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, 
vencendo a primeira em 08/02/2~ e as seguintes no dia 08 nos meses subsequentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos 
por cento ao ano) até 31 de dezembro de 2026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 
1º de janeiro de 2027. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações serão calculadas segundo o Sistema Francês de 
Amortização (Tabela Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta 
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CLÁUSULA, sendo reajustada mensalmente pelo lndfce~zãçãõ das· contas vinculadas 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados 
em primeiro lugar e o restante imputado na amortização da divida. 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do 
seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse 
será prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor referente aos honorários advocatrcios, previsto no 
PARAGRAFO TERCEIRO, da CLAUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma: 

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento; 

b) Saldo restante, R$ 4.618.572,90 (Quatro Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, 
Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa Centavos), pagos em 30 prestações 
mensais e sucessivas no valor de R$ 153.952,43 (Cento e Cinquenta e Três Mil, 
Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos), vencendo a 
primeira juntamente com a primeira prestação da divida principal, 08/02/2020, e as 
seguintes na mesma data eleita pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro acima. 

PARÁGRAFO OITAVO- É facultado à DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal 
ora renegociada, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com 
títulos CVS ou em espécie, nas condições vigentes à época da amortização, com a atualização 
do saldo pelo critério "pro rata die" da data do último reajuste até a data do evento, exclusive, 
mediante aplicação dos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, 
acrescidos de juros "pro rata die" calculados da data do último pagamento até a data do 
evento. 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o 
pagamento das prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, 
na Agência da Caixa Econômica Federal com que possui relacionamento, por meio de 
Documento de Recebimento e Pagamento (DRP) a ser emitido pelo AGENTE OPERADOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações 
referentes aos honorários advocaticios, nas épocas próprias, conforme alíneas A e B do 
PARÁGRAFO SÉTIMO da CLAUSULA TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta 
nº 003.00010450-0, agência 0647, da CAIXA, de titularidade da ADVOCEF (Associação dos 
Advogados da Caixa Econômica Federal), inscrita no CNPJ sob o nº 37.174.109/0001-55. 
Cabe-lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas após o pagamento, o 
respectivo comprovante ao Jurldico Regional da CAIXA em Bauru, o que pode ser feito por via 
digitalizada ao endereço eletrônico jurirbu@caixa.qov.br. 

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - O saldo devedor será atualizado no 
primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação de índice de atualização monetária idêntico ao 
utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, em especial 
nas liquidações antecipadas e nas amortizações extraordinárias, será aplicada e atualizada 
proporcional, com base no critério de reajuste "pro rata die" do índice de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, no período 
compreendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização contratual do 
saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento, exclusive. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos 
depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, 
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passará a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação, para o referido 
Fundo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante 
a aplicação do mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas 
vinculadas do FGTS. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL - Se, ao final do 
prazo de amortização da dívida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do 
saldo residual será exigível e cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última 
prestação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CERTEZA E LIQUIDEZ - Ficam expressamente asseguradas, a 
qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida, correspondendo o cálculo ao principal, juros 
remuneratórios e moratórios, atualizações monetárias, e demais encargos e despesas 
inerentes ao presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA - Constituem também 
obrigações da DEVEDORA: 

a) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o 
presente Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do 
principal, atualizações monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas. 

c) pagar todas as importâncias devidas por força deste Contrato ao AGENTE 
OPERADOR, inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento. 

d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrato, a ele fazendo referência, 
tendo como contrapartida contas adequadas no passivo financeiro. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO - São motivos de vencimento antecipado 
da dívida e mediata execução do valor original na CLAUSULA SEGUNDA, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualquer 
cláusula ou condições contratuais: b) se a DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou 
tiver decretada sua falência ou liquidação extrajudicial: c) falta de pagamento de 3 (três) 
encargos mensais, ou de qualquer outra importância prevista neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS E OBRIGAÇÕES CORRELATAS - As garantias 
originais permanecem inalteradas, porquanto constituídas sobre os imóveis financiados com 
garantias hipotecárias junto á CAIXA, à exceção das unidade habitacionais comprovadamente 
quitadas pelos mutuários finais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia complementar da dívida de que trata a CLÁUSULA @ 
SEGUNDA e de todas as demais obrigações neste Contr to, o GARANTIDOR outorga ao 
AGENTE OPERADOR, até o limite do saldo atualizado, parte das receitas do fundo de 
Participação do Município - FPM, nos termos da Lei Municipa n . . êl_e-2r-de-fevereiro'de 
2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 6.60~:..d~.25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP em 27711 21l14 e i:!'.:;~6:1 de ?2 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial 
do Municlpio de Bauru/SP em 2 i of5. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O "GA~NTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e 
acessórios da presente renegoctação, à~sina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de 
FIADOR e DEVEDOR SOLIDARIO_ da dívida· confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em 

-~téHmívogãvel e i~~t~Ç-_t:~ kdc. 0 7.. <- -/ . J ""- 'iLC 1-- . 
.•. ---··· --· 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no 
pagamento das suas obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do 
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seu crédito com a retenção de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nos 
valores correspondentes ás parcelas vencidas, nos termos do procedimento regulamentado no 
Acordo Operacional firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL 
S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo GARANTIDOR, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUARTO - As informações e dados apresentados pela DEVEDORA devem ser 
mantidos arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo 
AGENTE OPERADOR, até a liquidação total das dividas correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na 
satisfação de qualquer obrigação de pagamento das prestações da divida ·renegociada, a 
quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, 
atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste "pro rata die", do coeficiente 
de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento das contas vinculadas do 
FGTS, vigentes á época do evenio, ou na falta deste, de outro índice de remuneração definido 
em legislação especifica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido 
entre a data do vencimento da obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 
acrescido de juros moratórios à razão de 0,033333% por dia de atraso. 

•· CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNICA - A tolerância do AGENTE OPERADOR 
em relação à inobservância ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações 
aqui ajustadas não constituirá precedente, nevação ou modificação dos'termos deste Contrato, 
que só são alterados mediante expressa estipulação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO - O AGENTE OPERADOR poderá 
fiscalizar o cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias .. periódicas, 
comprometendo-se a ·DEVEDORA a viabilizar o acesso a do.cumentos e inforniações que lhe 
forem solicitadas. -

PARÂGRAFO ÚNICO - A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de 
exercício dessa fiscalização, não exime a. DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo 
descumprimento das obrigações pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL - No caso de vencimento 
antecipado da divida e de --srrã cobrança judicial ou , extrajudicial, a DEVEDORA · e o 
GARANTIDOR pagará ao AGENTE OPERADOR a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, além do~hono~ários ~ªd)LQÇ-ê_t[cios~zão- de ~té ~0~Jyj_nte_ e9r 

~~Ldu._l(afoJ,Jptal -ewrcco.s~. mdependentemente âa aplicação'ãeoutras· CómiITT!Ções 
1t::!fc!i$~cl!biveis. ·-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - IRREVOGABILIDADE - O presente Contrato tem caráter 
irrevogável e irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data. -

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REGISTRO - Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro 
do presente Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos,· às suas 
expensa.s, compromete-se a apresentar à CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO - As partes aceitam este instrumento 
tal como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora 
ajustado, elegem como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução 
de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a Comarca onde é celebrado o presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, 
noticiar os termos do presente instrumento aos Juízes da 1•, 2ª e 3ª Vara da Justiça Federal de 
Bauru, requerendo sua homologação pelo Juizo e promovendo o pedido de extinção dos 
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processos de execução dos contratos originais n.º 0006182-40.2010.4.03.6108, 
0010271-09.2010.4.03.6108, 0001696-75.2011.4.03.6108, 0003234-91.2011.4.03.6108, 
0004629-21.2011.4.03.6108, 0002022-64.2013.4.03.6108, 0005227-04.2013.4.03.6108, 
0002308-71.2015.4.03.6108, 0007339-48.2010.4.03.6108, 0008038-39.2010.4.03.61 08, 
0010272-91.2010.4.03.6108, 0001695-90.2011.4.03.6108, 0007288-03.2011.4.03.6108, 
0002307-86.2015.4.03.6108, 0002309-56.2015.4.03.6108, 0005229-71.2013.4.03.6108, 
0005228-86.2013.4.03.6108, 0005231-41.2013.4.03.6108, 0005230-56.2013.4.03.6108, 
0005226-19.2013.4.03.6108, 0002306-04.2015.4.03.6108, 0002310-41.2015.4.03.6108, 
0008904-81.2009.4.03.6108, 0008902-14.2009.4.03.6108, 0008903-96.2009.4.03.6108, nos 
termos do CPC. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -A DEVEDORA compromete-se, da mesma forma, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente 
instrumento às .Varas Federais onde, porventura, tramitam ações que tenham por objeto os 
contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, bem como o AGENTE OPERADOR éomo polo 
passivo da execução, promovendo o pefüdo de extinção das ações, requerendo sua 
homologação pelo Julzo e declarando a renúncia do direito sob o qual se fundam as ações, 
nos termos do NCPC. 

PARÁRAFO SEGUNDO - Os honorários porventura devidos aos advogados da DEVEDORA, 
fixados em decisão judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVE.DORA, razão 
pela qual fica o AGENTE OPERADOR isento de qualquer ônus dessa natureza. · 

E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito. 

Bauru, 8 de Outubro de 2019. 

Pela CAIXA- AGENTE OPERADOR 
DANIEL MARTINS DE ANDRADE 
Coordenador de Representação do FGTS 

Pelo MUNICIPIO DE BAURU - GARANTIDOR 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru/SP 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
Diretor Presidente 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
PAULO SÉRGIO GOBBI 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Testemunhas: 
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J~,.~~1csa '?i'âH«va~ ~.: __ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~Ih,~ 
Em~ de ~b:. _ de 2019. 

ALEXSSAN 
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SÃO PAULO 
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Proc. nº 298/2019 
Emenda nº 1 

1\PRC)V/ADA 

EMENDAADIT 

Acresça-se o seguinte Artigo no ojeto nº 127/19, 
processado sob nº 298/19, que autoriza o Poder Executiv antir a ope ação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e 
a Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS: 

"Art. Fica incluído como Anexo I da presente Lei a Minuta do 
Contrato, em especial o §1° da Cláusula 3ª, para que então 
possa produzir seus efeitos jurídicos e legais." 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Lwf~UES BARBOSA 
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CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO QÜ~ E:NTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR 
DE BAURU - COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.0 809/2016 

CONTRATO DE CONFISSÃO E 
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, QÜE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
NA QUALIDADE DE AGENTE OPERADOR DO 
FGTS, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU - COHAB/BU, NA 
QUALIDADE DE AGENTE FINANCEIRO E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, 
COMO GARANTIDOR DA OPERAÇÃO, COM 
VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DA QUOTA
PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. 

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por seus 
representantes legais, todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o 
presente contrato e repactuação de condições de dívida, de acordo com os termos, cláusulas e 
condições deste instrumento: 

1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do FGTS por força da 
Lei n.0 8.036, de 11.05.90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.º 759, de 
12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n.0 1.259 de 19.02.1973, e constituída pelo Decreto n.º 
66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 7.973, de 28.03.2013, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasília-DF, CNPJ/MF n.0 

00.360.305/0001-04, representada pelo Coordenador de Representação do FGTS, DANIEL 
MARTINS DE ANDRADE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, 
portador da carteira de identidade n.º 32.076.274-9 SSP/SP, e CPF/MF n.º 221.093.528-84, 
doravante designada AGENTE OPERADOR. 

li - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH, cadastrada sob a matrícula n.0 00027-2, com sede na Avenida 
Nações Unidas, 30-31, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.0 

45.010.071/0001-03 representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente EDISON BASTOS 
GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de 
BAURU, portador da carteira de identidade RG n.0 RG fl.º 12.327.008, expedida pela SSP/SP, 
CPF/MF n.º 058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro PAULO SÉRGIO 
GOBBI, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na cidade de 
BAURU, portador da carteira de identidade RG n.º 15.245.770 expedida pela SSP/SP, e 
CPF/MF n.0 067.774.618-09, doravante denominada DEVEDORA. 

Ili - MUNICÍPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo 
seu Prefeito, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de BAURU, portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, 
expedida pela SSP/SP e CPF/MF 135.199.108-61, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 
27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, 
alterada pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário 
Oficial do Município de Bauru/SP em 27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 29/12/2015, doravante denominado 
GARANTIDOR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem por objeto a conf[§!láo da divida 
da DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociação de· divida dos contratos 
SIAPF/CER n. 0 004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 
009.714-49, 009.719-91, 009.790-76, 010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, 011.000-13, 
011.503-86, 011.508-93, 014.701-17, 015.449-64, 015.537-46, 015.576-69, 015.719-08, 
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015.747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 
017.610\-14, 017.705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 018.689-85, 018.792-67, 
018.808-26, 018.883-93, 018.898-13, 018.906-01, 018.976-71, 018.977-96, 019.071-81, 
019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 019.425-01, 019.466-64, 019.488-21, 
019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 021.127-28, 
021.128-43, 021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 
021.300-94, 021.301-18, 021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 
021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 
023.660-43, 023.717-65, 023.719-04, 023.729-18, 024.059-08, 024.061-40, 024.100-86, 
024.168-12, 024.172-95, 024.219-01, 024.298-60, 024.305-32, 024.306-58, 024.378-67, 
031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições estipuladas 
nos termos da Resolução nº 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, publicada no DOU nº 90, de 12.05.2016, mediante as cláusulas que 
seguem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - A DEVEDORA reconhece, neste ato, 
dever ao AGENTE OPERADOR a importância de R$ 861.840.687,51 (Oitocentos e Sessenta e 
Um Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um 
Centavos), relativa à divida vencida dos contratos SIAPF/CER acima mencionados, 
posicionadas em 08/10/2019. · 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo 
GARANTIDOR das obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, 
nos termos da Resolução n.0 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, concede redução na divida, acima mencionada, de R$ 431.685.492,34 
(Quatrocentos e Trinta e Um Milhões, Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e 
Noventa e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos), resultando como valor renegociado a 
quantia de R$ 430.155.195.17 (Quatrocentos e Trinta Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco 
Mil. Cento e Noventa e Cinco Reais e Dezessete Centavos). ambas posicionadas em 
08/10/2019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou GARANTIDOR, correspondente ao saldo 
devedor dos contratos abaixo relacionados: 

Contrato Data Divida Vencida Divida Total em 
Assinatura em rea~IR$l reaislR$l Contrato Data Divida Vencida Divida Total 

Assinatura em rea~IR$l em reais1R$l 
0004036-22 29/12/1978 50.382.561,04 50.382.561,04 0019493-28 26/02/1988 720.925,80 720.925,80 
0005202-76 21/12/1979 26.942.475, 19 26.942.475, 19 0019495-71 26/02/1988 1.789.855, 15 1.789.855,15 
0005750-15 18/04/1980 1.146,797,47 1.146,797,47 0019498-35 26/02/1988 3.177.055,90 3.177.055,90 
0005791-09 30/04/1980 31.646.680,69 31.646.680,69 0019500-03 26/02/1988 5.107.613,86 5.107.613,86 
0006874-20 23/12/1980 1.295,580,73 1.295.580,73 0019831-15 19/08/1988 635.948,61 635.948,61 
0008981-68 12/01/1982 257.239, 13 257.239, 13 0020905-28 28/02/1990 1.062.025, 10 1.062.025,10 
0009714-49 28/04/1982 3.895.544,61 3.895,544,61 0021127-28 27/09/1990 704.054,69 704.054,69 
0009719-S1 28/04/1982 12.200.649,35 12,200,649,35 0021128-43 27/0911990 391.923,56 391.923,56 
0009790-76 07/05/1982 36,268,097,74 38,268.097,74 0021271-63 16/11/1990 374.480,68 374.480,68 

0010374-13 30/07/1982 1.406.697,45 1.406,697,45 0021272-68 16/11/1990 592.085,22 592.085,22 
0010831-28 14/10/1982 2.767,636, 13 2.767,636,13 0021273-02 16/1111990 699.182,71 699.182,71 

0010940-32 05/11/1982 10,239.060,94 10.239,060,94 0021274-27 16/11/1990 439.317,76 439.317,76 

0011000-13 16/11/1982 13.580,152,29 13.580.152,29 0021275-55 16/11/1990 361.308,61 361.308,61 

0011503-66 22/03/1983 26.216.187,02 26.216.187,02 0021283-16 19/1111990 366.760,00 366.760,00 
0011508-93 23/0311983 13,587.317,50 13.587.317,50 0021300-94 20111/1990 297.349,28 297.349,28 
0014701-17 11/10/1984 1.763.824,88 1.763.824,88 0021301-18 21/11/1990 276.439,36 276.439,36 

0015449-64 17/07/1985 8.139.045,53 8.139.045,53 0021318-70 21/11/1990 237.556,13 237.556,13 
0015537-46 25/07/1985 1.511.846,48 1.511.846,48 0021326-43 22/11/1990 260.246,66 260.246,66 

0015576-69 29/0711985 2.143.329,89 2.143.329,89 0021327-69 22/1111990 716.964,24 716.964,24 
0015719-08 30/08/1985 5.632.989,02 5,632.989,02 0021328-84 22/1111990 532.431,98 532.431,98 
0015747-91 06/09/1985 4.865.808,00 4.865.808,00 0021353-09 27/11/1990 280.396,35 280.396,35 
0015813-92 30/09/1985 1.739.739,37 1.739.739,37 0021354-24 27/1111990 1.160.577,88 1.160.577,88 

0015848-30 05110/1985 8.295.995,87 8.295.995,87 0021355-52 27/11/1990 620.534,91 620.534,91 
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0016105-97 22/11/1985 1.899.102,84 1.899.102,84 0022147-51 28/12/1990 385.395,19 385.395,19 

0016124-68 29/11/1985 10.246.390,92 10.246.390,92 0022807-62 03,1)6/1991 460.297,98 460.297,98 

Contrato Data Divida Vencida Dívida Total em 
Assinatura em reaisrR$l rea~IR$l Contrato Data Dívida Vencida Divida Total 

Assinatura em reais'R$1 em reais1R$l 
0016573-05 13,1)2/1986 142.081,59 142.081,59 0023592-91 29/11/1991 2.441.594,22 2.441.594,22 
0017197-37 04,1)8/1986 4.358.630,11 4.358.630, 11 0023625-13 29/11/1991 1.189.784,81 1.189.784,81 
0017610-14 14/10/1986 952.662,26 952.662,26 0023626-38 29/11/1991 36.029,11 36.029,11 
0017705-32 24/10/1986 2.289239,01 2.289.239,01 0023660-43 04/12/1991 1.674.008,35 1.674.008,35 
0018513-69 16,1)7 /1987 6.476.543,09 6.476.543,09 0023717-65 13/12/1991 891.195,97 891.195,97 

0018681-12 24,1)8/1987 3.970.552,09 3.970.552,09 0023719-04 13/12/1991 120.666,12 120.666,12 

0018682-37 25,1)8/1987 2.507.007,89 2.507.007,89 0023729-18 13/12/1991 95.336,89 95.336,89 
0018689-65 25,1)8/1987 3.068.883,85 3.068.883,85 0024059-08 30/12/1991 823.594,45 823.594,45 

0018792-67 15,1)9/1987 2.667.490,11 2.667.490,11 0024061-40 30/12/1991 58.471,34 58.471,34 
0018808-26 23,1)9/1987 1.135.939,96 1.135.939,96 0024100-66 30/12/1991 320.752,45 320.752,45 
0018883-93 09/10/1987 2.255.273,91 2.255273,91 0024168-12 30/12/1991 1.230.451,76 1.230.451,76 
0018898-13 19/10/1987 2.316.207,59 2.316.207,59 0024172-95 30/12/1991 432.115,08 432.115,08 
0018906-01 20/10/1987 3.497.361,07 3.497.361,07 0024219-01 30/12/1991 1.002.365,78 1.002.365,78 
0018976-71 05/11/1987 1.281.708,03 1.281.708,03 0024298-60 30/12/1991 604.361,20 604.361,20 
0018977-96 05(11/1987 2.828.056,79 2.828.056,79 0024305-32 30/12/1991 743.992,89 743.992,89 
0019071-61 27/11/1987 3.915.906,90 3.915.906,90 0024306-58 30/12/1991 352.722,10 352.722,10 
0019103-77 30/11/1987 4.122.974,10 4.122.974,10 0024378-67 30/12/1991 802.989,44 802.989,44 
0019297-71 04,1)1/1988 2.546.556,28 2.546.556,28 0031454-65 19/12/1994 227.047,10 227.047,10 
0019322-19 14,1)1/1988 5.971.785,10 5.971.785, 10 0038468-39 24/12/1996 8.192,76 8.192,76 
0019399-35 05,1)2/1988 2.766.680, 19 2.766.680, 19 0120173-16 31,1)7/2001 20.064.241,05 20.064.241,05 
0019425-01 12/02/1988 3.038.307 ,43 3.038.307,43 0231229-22, 29,1)9/2007 5.524.411,24 5.524.411,24 
0019466-64 24,1)2/1988 6.944.663,40 6.944.663,40 0271999-66 31/10/2008 19.771.680,85 19.771.680,85 
0019488-21 25,1)2/1988 2.963.201,77 2.963.201,77 

TOTAL R$ 350.088.462,60 TOTAL RS 80.066.732,57 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O AGENTE OPERADOR poderá exigir a divida em sua totalidade, 
calculada nos termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as 
parcelas já pagas como amortização da divida apurada, no caso de vencimento antecipado, 
consoante o disposto na CLÁUSULA NONA do presente Contrato. 

·ffARÁGRAFO TERCEIRO - Ao valor da divida apurada para renegociação será acrescido o 
\ 1' ·Valor de R$ 5.618.572,90 (Cinco Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e 
·, .. ' Dois Reais e Noventa Centavos), relativos aos honorários advocatlcios de todas ações em 

andamento, que tenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA 
(execução, embargos à execução e incidentes), conforme Oficio nº 002/2019--ADVOCEF, de 
8 de Janeiro de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A dívida ora renegociada, 
apurada nas condições pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador 
do FGTS n.º 809, de 10.05.2016, será paga pela DEVEDORA e GARANTIDOR à CAIXA, na 
condição de Agente Operador do FGTS, nas condições estabelecidas a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A divida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da 
CLÁUSULA SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, 
vencendo a primeira em 08/02/2020, e as seguintes no dia 08 nos meses subsequentes. 

--- ----
PARÁGRAFO SEGUNDO - Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos 
por cento ao ano) até 31 de dezembro de 2026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 
1 º de janeiro de 2027. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações serão calculadas segundo o Sistema Francês de 
Amortização (Tabela Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta 
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CLÁUSULA, sendo reajustada mensalmente pelo índice· tflfãtüàlizaçãó das contas vinculadas 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados 
em primeiro lugar e o restante imputado na amortização da divida. 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do 
seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse 
será prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor referente aos honorários advocatícios, previsto no 
PARÁGRAFO TERCEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma: 

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento; 

b) Saldo restante, R$ 4.618.572,90 (Quatro Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, 
Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa Centavos), pagos em 30 prestações 
mensais e sucessivas no valor de R$ 153.952,43 (Cento e Cinquenta e Três Mil, 
Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos), vencendo a 
primeira juntamente com a primeira prestação da dívida principal, 08/02/2020, e as 
seguintes na mesma data eleita pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro acima. 

PARÁGRAFO OITAVO - É facultado à DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal 
ora renegociada, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com 
títulos CVS ou em espécie, nas condições vigentes á época da amortização, com a atualizaçao 
do saldo pelo critério "pro rata die" da data do último reajuste até a data do evento, exclusive, 
mediante aplicaçao dos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, 
acrescidos de juros "pro rata die" calculados da data do último pagamento até a data do 
evento. 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o 
pagamento das prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, 
na Agência da Caixa Econõmica Federal com que possui relacionamento, por meio de 
Documento de Recebimento e Pagamento (DRP) a ser emitido pelo AGENTE OPERADOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações 
referentes aos honorários advocatícios, nas épocas próprias, conforme alíneas A e B do 
PARÁGRAFO SÉTIMO da CLÁUSULA TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta 
nº 003.00010450-0, agência 0647, da CAIXA, de titularidade da ADVOCEF (Associação dos 
Advogados da Caixa Econõmica Federal), inscrita no CNPJ sob o nº 37.174.109/0001-55. 
Cabe-lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas após o pagamento, o 
respectivo comprovante ao Jurídico Regional da CAIXA em Bauru, o que pode ser feito por via 
digitalizada ao endereço eletrõnico jurirbu@caixa.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - O saldo devedor será atualizado no 
primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação de índice de atualização monetária idêntico ao 
utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apuraçao do saldo devedor, para qualquer evento, em especial 
nas liquidações antecipadas e nas amortizações extraordinárias, serà aplicada e atualizada 
proporcional, com base no critério de reajuste "pro rata die" do índice de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, no período 
compreendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização contratual do 
saído devedor, se já ocorrida, e a data do evento, exclusive. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos 
depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, 
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passará a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação, para o referido 
Fundo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante 
a aplicação do mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas 
vinculadas do FGTS. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL - Se, ao final do 
prazo de amortização da divida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do 
saldo residual será exigível e cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última 
prestação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CERTEZA E LIQUIDEZ - Ficam expressamente asseguradas, a 
qualquer tempo, a certeza e a liquidez da divida, correspondendo o cálculo ao principal, juros 
remuneratórios e moratórios, atualizações monetárias, e demais encargos e despesas 
inerentes ao presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA - Constituem também 
obrigações da DEVEDORA: 

a) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o 
presente Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do 
principal, atualizações monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas. 

c) pagar todas as importâncias devidas por força deste Contrato ao AGENTE 
OPERADOR, inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento. 

d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrato, a ele fazendo referência, 
tendo como contrapartida contas adequadas no passivo financeiro. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO - São motivos de vencimento antecipado 
da divida e mediata execução do valor original na CLÁUSULA SEGUNDA, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualquer 
cláusula ou condições contratuais: b) se a DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou 
tiver decretada sua falência ou liquidação extrajudicial: c) falta de pagamento de 3 (três) 
encargos mensais, ou de qualquer outra importância prevista neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS E OBRIGAÇÕES CORRELATAS - As garantias 
originais permanecem inalteradas, porquanto constituídas sobre os imóveis financiados com 
garantias hipotecárias junto à CAIXA, à exceção das unidade habitacionais comprovadamente 
quitadas pelos mutuários finais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia complementar da divida de que trata a CLÁUSULA {i; 
SEGUNDA e de todas as demais obrigações neste Contrf110, o GARANTIDOR outorga ao , . ...
AGENTE OPERADOR, até o limite do saldo atualizado, 1 parte das receitas do fundo de 
Participação do Município - FPM, nos termos da Lei MunicipàTn•_;Jf,'nl'fãef27·de7'evereiro ·de 
2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 6.607.,.d!ãl 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP e~7'1-iizõ14 e l)~,,.~l~6,

0
de _?2 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial 

do Município de Bauru/SP em 2ff 12/2 15. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O GA~NTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e 
acessórios da presente renegociação, a~sina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de 
FIADOR e DEVEDOR SOLIDÁRIO da divida· confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em 

-~-ifrWo'~vêl~ê"i~~~-lá;'~;:0 kd-~ e <. -c. ·/. '°" C>. 'il._C 1- • 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no 
pagamento das suas obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do 
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seu crédito com a retenção de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nos 
valores correspondentes ás parcelas vencidas, nos termos do procedimento regulamentado no 
Acordo Operacional firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL 
S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo GARANTIDOR, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUARTO - As informações e dados apresentados pela DEVEDORA devem ser 
mantidos arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo 
AGENTE OPERADOR, até a liquidação total das dividas correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na 
satisfação de qualquer obrigação de pagamento das prestações da dívida -renegociada, a 
quantia a ser paga corresponderà ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, 
atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste "pro rata die", do coeficiente 
de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento das contas vinculadas do 
FGTS, vigentes á época do evento, ou na falta deste, de outro índice de remuneração definido 
em legislação especifica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido 
entre a data do vencimento da obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 
acrescido de juros moratórios á razão de 0,033333% por dia de atraso. 

• CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNICA - A tolerância do AGENTE OPERADOR 
em relação á inobservância ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações 
aqui ajustadas não constituirá precedente, nevação ou modificação dos· termos deste Contrato, 
que só são alterados mediante expressa estipulação por escrito. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO - O AGENTE OPERADOR poderà 
fiscalizar o cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias . periódicas, 
comprometendo-se a DEVEDORA a viabilizar o acesso a documentos e informações que lhe 
forem solicitadas. -

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de 
exercício dessa fiscalização, não exime a . DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo 
descumprimento das obrigações pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL - No caso de vencimento 
antecipado da dívida e de süã cobrança judicial ou , extrajudicial, a DEVEDORA · e o 
GARANTIDOR pagará ao AGENTE OPERADOR a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, além dos. honorários a_dvQç9 tíc;ios, á razã_o de até 20% (vinte por 

. _ç_~n191_~,;Y,ê'9!J91ªL i.n1 CQ~{~n~[: i_n'i:fepéiíêierítériiente 'iJà- apliéáçãci âe-ôúiras 'ê6ri\f11açifes-
le{fâIstabíveis. .. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - IRREVOGABILIDADE - O presente Contrato tem caráter 
irrevogável e irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data. .. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REGISTRO - Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro 
do presente Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos,· ás suas 
expens~s. compromete-se a apresentar á CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO - As partes aceitam este instrumento 
tal como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora 
ajustado, elegem como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e soluçao 
de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a Comarca onde é celebrado o presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, 
noticiar os termos do presente instrumento aos Juízes da 1ª, 2ª e 3ª Vara da Justiça Federal de 
Bauru, requerendo sua homologação pelo Juízo e promovendo o pedido de extinção dos 

6 
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processos de execução dos contratos originais n,0 0006182-402010A03,6108, 
0010271-092010A03,6108, 0001696-75,2011A03,6108, 0003234-91.2011A03,6108, 
0004629-21.2011A03,6108, 0002022-64,2013.4,03,6108, 0005227-04,2013A03,6108, 
0002308-71.2015A03,6108, 0007339-48201OA,03,6108, 0008038-39,2010.4.03,6108, 
0010272-912010.4.03.6108, 0001695-902011A,03,6108, 0007288-032011A03.6108, 
0002307-862015.4.03,6108, 0002309-562015.4,03,6108, 0005229-712013.4.03,6108, 
0005228-86,2013.4. 03,6108, 0005231-412013.4,03,6108, 0005230-56,2013.4.03,6108, 
0005226-19,2013.4.03,6108, 0002306-04,2015.4,03,6108, 0002310-41,2015.4.03,6108, 
0008904-812009A03,6108, 0008902-14.2009A03.6108, 0008903-96.2009A03,6108, nos 
termos do CPC, 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A DEVEDORA compromete-se, da mesma forma, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente 
instrumento às Varas Federais onde, porventura, tramitam ações que tenham por objeto os 
contratos descritos na CLAUSULA PRIMEIRA, bem como o AGENTE OPERADOR como polo 
passivo da execução, promovendo o pedido de extinção das ações, requerendo sua 
homologação pelo Juízo e declarando a renúncia do direito sob o qual se fundam as ações, 
nos termos do NCPC, 

PARÁRAFO SEGUNDO - Os honorários porventura devidos aos advogados da DEVEDORA, 
fixados em decisão judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVE.DORA, razão 
pela qual fica o AGENTE OPERADOR isento de qualquer ônus dessa natureza, 

E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito, 

Bauru, 8 de Outubro de 2019, 

Pela CAIXA - AGENTE OPERADOR Pelo MUNICÍPIO DE BAURU - GARANTIDOR 
DANIEL MARTINS DE ANDRADE CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Coordenador de Representação do FGTS Prefeito Municipal de Bauru/SP 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
Diretor Presidente 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
PAULO SÉRGIO GOBBI 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Testemunhas: 

7 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 51 a 59por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

1 O de dezembro d.,,e__.....,, 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Projeto e da Emenda de folhas 51 a 59. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

1 O de dezembro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

â~GUESBAR 
Membro 

Presi 

SA 
Membro 

VI DA SILVA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~CrMJ~ ~ 
Em J.! de ~CY' de 2019. 

YAA~o 
,sl/pr!idente 

•• 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 51 a 59. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
11 de dezembro de 2019. 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 

A 51 a 59 por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

RICARDO PEL 

Ovw-
HIARA RANIE 

Membro 

Sala de Reuniões, em 
11 de dezembro de 2019. 

YAS~~ 
vu;Qs7d1nte 

ETE ALEXSSANDR BUSSOLA 
Membro 

NlNcaçikJ da Pua• 
!)'a ()fdâda 8atlu. 
Dfa.J.Y,. às k.;.i; ~---

~ 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação da emenda 

às folhas 51 e do presente projeto em 

Primeira e Segunda Discussões, em 

Sessões Extraordinárias realizadas no dia 

12 de dezembro de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~ \ ,ru_' ~Bhl, 

RONALDc\rJOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a garantir a operação 
de renegociação entre a Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - COHAB Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, agente operador do FGTS, 
referente aos empréstimos habitacionais vencidos 
junto àquele fundo, nos termos e condições da 
Resolução nº 809/216 do Conselho Curador do 
FGTS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, objetivando a renegociação da dívida referente ao 
retorno dos empréstimos tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS. 

Parágrafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras 
condições de vencimento e liquidação da dívida obedecerão ao estabelecido na 
Resolução nº 809/2016 do Conselho Curador do FGTS, bem como as normas 
especificas do Agente Operador do FGTS. 

Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de que trata 
esta lei, as quotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios. 

Fica incluído como Anexo I da presente Lei a Minuta do Contrato, em especial o 
§1° da Cláusula 3ª, para que então possa produzir seus efeitos jurídicos e legais. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

/ 
ALEXSSAND O BUSSOLA 

Pres ente 

LU• ~J<""!J'S M~~ 

ROGE 1-: MemW,ruoE 
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-SÃO PAULO 

ANEXO I · 
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU - COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.0 809/2016 

CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO 
DE DÍVIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE 
AGENTE OPERADOR DO FGTS, A COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -
COHAB/BU, NA QUALIDADE DE AGENTE 
FINANCEIRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU/SP, COMO GARANTIDOR DA 
OPERAÇÃO, COM VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, 
DA QUOTA- PARTE DO FPM - FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. 

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por seus 
representantes legais, todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o presente 
contrato e repactuação de condições de divida, de acordo com os termos, cláusulas e condições 
deste instrumento: 

1- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do FGTS por força da Lei n.º 
8.036, de 11.05.90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.1969, alterado pelo 
Decreto-Lei n.0 1.259 de 19.02.1973, e constituída pelo Decreto n.º 66.303, de 06.03.70, regendo-se 
pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.0 7.973, de 28.03.2013, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasilia-DF, CNPJ/MF n.0 00.360.305/0001-04, representada pelo 
Coordenador de Representação do FGTS Substituto Eventual - S.E., GUSTAVO DA SILVA 
FRANCISCO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, portador da carteira 
de identidade n.0 32.887.688-4 SSP/SP, e CPF n.º 295.620.148- 43, doravante designada AGENTE 
OPERADOR 

li - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH, cadastrada sob a matricula n.0 00027-2, com sede na Avenida 
Nações Unidas, 30-31, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 
45.010.071/0001-03 representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente EDISON BASTOS 
GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de BAURU, 
portador da carteira de identidade RG n.º RG n.º 12.327.008, expedida pela SSP/SP, CPF/MF n.º 
058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro PAULO SÉRGIO GOBBI, brasileiro, 
casado, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na cidade de BAURU, portador da 
carteira de identidade RG n. 0 15.245.770 expedida pela SSP/SP, e CPF/MF n.º 067.774.618-09, 
doravante denominada DEVEDORA. 

Ili - MUNICÍPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo seu 
Prefeito, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
cidade de BAURU, portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, expedida pela SSP/SP e 
CPF/MF 135.199.108-61, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 2014, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 
27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP em 29/12/2015, doravante denominado GARANTIDOR 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem por objeto a confissão da divida da 
DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociação de divida dos contratos 
SIAPF/CER n.º 004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 
009, 714-49, 009, 719-91, 009, 790-76, 010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, 011.000-13, 
011.503-86, 011.508-93, 014, 701-17, 015.449-64, 015.537-46, 015.576-69, 015. 719-08, 
015. 747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 
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017.6101-14, 017.705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 018.689-85, 018,792-67, 
018.808-26, 018.883-93, 018.898-13, 018. 906-01, 018.976-71, 018.977-96, 019.071-81, 
019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 019.425-01, O 19 .466-64, 019.488-21, 
019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 021.127-28, 
021. 128-43, 021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 
021.300-94, 021.301-18, 021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 
021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 
023.660-43, 023.717-65, 023. 719-04, 023. 729-18, 024.059-08, 024.061-40, 024.100-86, 
024.168-12, 024.172-95, 024.219-01, 024.298-60, 024.305-32, 024.306-58, 024.378-67, 

031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições estipuladas nos 
termos da Resolução nº 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, publicada no DOU nº 90, de 12.05.2016, mediante as cláusulas que 
seguem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - A DEVEDORA reconhece, neste ato, 
dever ao AGENTE OPERADOR a importância de R$ 867. 758.205, 16 (Oitocentos e Sessenta e 
Sete Milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinco Reais e Dezesseis 
Centavos), relativa à divida vencida dos contratos SIAPF/CER acima mencionados, 
posicionadas em 05/11/2019. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo 
GARANTIDOR das obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, 
nos termos da Resolução n.º 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, concede redução na divida, acima mencionada, de R$ 436.769.956,82 
(Quatrocentos e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), resultando como valor renegociado a 
quantia de RS 430.988.248.34 !Quatrocentos e Trinta Milhões. Novecentos e Oitenta e Oito 
Mil. Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos}. ambas posicionadas 
em 05/11/2019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou GARANTIDOR, correspondente ao saldo 
devedor dos contratos abaixo relacionados: 

. 
'\M " DMDA"VENCIDA 

~ cRéotroS VALOR A SER, OONTRATO mt, REeALêt:Jl.ÃOA 
. 
~ RENEGOCIADO . 

0004036 22 50.471.861, 75 50.471.861,75 
0005202 76 26.991.358,93 26.991.358,93 
0005750 15 1.148.830,17 1,148.830, 17 
0005791 09 31.704.444,07 31.704.444,07 
0006874 20 1.297.876,99 1.297.876,99 
0008981 68 257.703,03 257.703,03 
0009714 49 3.902.584,82 3.902.584,82 
0009719 91 12.222. 743,02 12.222.743,02 
0009790 76 36.334.695, 70 36.334.695,70 
0010374 13 1.409.625,03 1.409.625,03 
0010831 28 2.772.738,03 2. 772. 738,03 
0010940 32 10.257.749,76 10.257.749,76 
0011000 13 13.605.038,59 13.605.038,59 
0011503 86 26.264.229,25 26.264.229,25 
0011508 93 13.612.517,00 13.612.517,00 
0014701 17 1. 767.233,87 1. 767.233,87 
0015449 64 8.155.044,47 8.155.044,47 
0015537 46 1.515.043,91 1.515.043,91 
0015576 69 2.147.525, 10 2.147.525, 1 O 
0015719 08 5.644.014,59 5.644.014,59 
0015747 91 4.875.331,83 4.875.331,83 
0015813 92 1.743.144,51 1.743.144,51 
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0015848 30 
0016105 97 
0016124 88 
0016573 05 
0017197 37 
0017610 14 
0017705 32 
0018513 69 
0018681 12 
0018682 37 
0018689 85 
0018792 67 
0018808 26 
0018883 93 

• 0018898 13 
0018906 01 
0018976 71 
0018977 96 
0019071 81 
0019103 77 
0019297 71 
0019322 19 
0019399 35 
0019425 01 
0019466 64 
0019488 21 
0019493 28 
0019495 71 
0019498 35 
0019500 03 
0019831 15 
0020905 28 

• 0021127 28 
0021128 43 
0021271 63 
0021272 88 
0021273 02 
0021274 27 
0021275 55 
0021283 16 
0021300 94 
0021301 18 
0021318 70 
0021326 43 
0021327 69 
0021328 84 
0021353 09 
0021354 24 
0021355 52 
0022147 51 
0022807 62 
0023592 91 

8.312.233,80 
1.903.037,27 

10.267.108,27 
147.150,85 4.727,20 

4.367.365,29 
954.592,73 

2.293.867,59 
6.489. 725, 70 
3.978.668, 70 
2.512.087,90 
3.075.255,96 
2.672.883,53 
1.138.241,62 
2.259.873,69 
2.320.922, 11 
3.504.416,57 
1.284.369,19 
2.833.850,61 
3.924.037,45 
4.131.534,62 
2.551.773,40 
5.984.184,22 
2.772.588,73 
3.044.668,96 
6.959.084,22 
2.969.286,29 

722.419,35 
1. 793.563,09 
3.183.637,68 
5.118.195,30 

637.306,96 
1.064.301,66 

705.548,98 
392.749,83 
375.279,94 
593.341,69 
700.654,47 
440.262,14 
362.079, 13 
367.536,35 
297.983,54 
277.022,51 
238.057,46 
260.802, 17 
718.475,72 
533.567,48 
280.996,08 

1.163.072,90 
621.834,42 
386.211,46 
461.266,62 

2.447.177,87 

8.312.233,80 
1.903.037,27 
10.267.108,27 

142.423,65 
4.367.365,29 

954.592,73 
2.293.867,59 
6.489. 725, 70 
3.978.668,70 
2.512.087,90 
3.075.255,96 
2.672.883,53 
1.138.241,62 
2.259.873,69 
2.320.922, 11 
3.504.416,57 
1.284.369, 19 
2.833.850,61 
3.924.037,45 
4.131.534,62 
2.551.773,40 
5.984.184,22 
2. 772.588, 73 
3.044.668,96 
6.959.084,22 
2.969.286,29 

722.419,35 
1. 793.563,09 
3.183.637,68 
5.118.195,30 

637.306,96 
1.064.301,66 

705.548,98 
392.749,83 
375.279,94 
593.341,69 
700.654,47 
440.262,14 
362.079, 13 
367.536,35 
297.983,54 
277.022,51 
238.057,46 
260.802,17 
718.475,72 
533.567,48 
280.996,08 

1.163.072,90 
621.834,42 
386.211,46 
461.266,62 

2.447.177,87 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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0023625 13 1.192.316,27 1.192.316,27 
0023626 38 36.105,26 36.105,26 
0023660 43 1.677.632,07 1.677.632,07 
0023717 65 893.119,44 893.119,44 
0023719 04 120.921,22 120.921,22 
0023729 18 95.539,79 95.539,79 
0024059 08 825.369,73 825.369,73 
0024061 40 58.595,44 58.595,44 
0024100 86 321.444,61 321.444,61 
0024168 12 1.233.117,79 1.233.117,79 
0024172 95 433.045,05 433.045,05 
0024219 01 1.004.531,54 1.004.531,54 
0024298 60 605.669,61 605.669,61 
0024305 32 745.599,04 745.599,04 
0024306 58 353.473,58 353.473,58 
0024378 67 804.711,75 804.711,75 
0031454 65 227.526,96 227.526,96 
0038468 39 8.209,60 8.209,60 
0120173 16 20.107. 773,51 20.107. 773,51 
0231229 22 5.536.262,68 5.536.262,68 
0271999 86 19.814.522, 12 19.814.522, 12 

Total , 430.992.975,54 4.727,20 430.988.248,34 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O AGENTE OPERADOR poderá exigir a divida em sua 
totalidade, calculada nos termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as 
parcelas já pagas como amortização da divida apurada, no caso de vencimento antecipado, 
consoante o disposto na CLÁUSULA NONA do presente Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao valor da dívida apurada para renegociação será acrescido o 
valor de R$ 5.608. 770,69 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e 
Sessenta e Nove Centavos), relativos aos honorários advocaticios de todas ações em 
andamento, que tenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA 
(execução, embargos à execução e incidentes), conforme Oficio nº 002/2019 - ADVOCEF, de 
8 de Janeiro de 2019 . 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A dívida ora renegociada, 
apurada nas condições pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador 
do FGTS n.º 809, de 10.05.2016, será paga pela DEVEDORA e GARANTIDOR à CAIXA, na 
condição de Agente Operador do FGTS, nas condições estabelecidas a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A dívida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da 
CLÁUSULA SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, 
vencendo a primeira em 08/02/2020, e as seguintes no dia 08 nos meses subsequentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos 
por cento ao ano) até 31 de dezembro de 2026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 
1 º de janeiro de 2027. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações serão calculadas segundo o Sistema Francês de 
Amortização (Tabela Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta CLÁUSULA, 
sendo reajustada mensalmente pelo índice de atualização das contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados 

5 



• 

• 

• 
,--- 1 ~t-; t')>vC. ,~, '}.,~\ \5 

Q?A f,,1' • • :.ZÕLllP,S~~ii~\ ;;=::!ti=:> ~ 
0&ma,a ✓t'ttUUC~C-ae-~ari _ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~Ó 

em primeiro lugar e o restante imputado na amortização da dívida. 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do 
seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse 
será prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor referente aos honorários advocatícios, previsto no 
PARÁGRAFO TERCEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma: 

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento; 

b) Saldo restante, R$ 4.608.770,69 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e 
Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), pagos em 30 prestações mensais e sucessivas no 
valor de R$ 153.625, 70 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e 
Setenta Centavos), vencendo a primeira juntamente com a primeira prestação da dívida principal, 
08/02/2020, e as seguintes na mesma data eleita pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro 
acima. 

PARÁGRAFO OITAVO - É facultado à DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal 
ora renegociada, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com 
títulos CVS ou em espécie, nas condições vigentes à época da amortização, com a atualização 
do saldo pelo critério "pro rata die" da data do último reajuste até a data do evento, exclusive, 
mediante aplicação dos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, 
acrescidos de juros "pro rata die" calculados da data do último pagamento até a data do 
evento. 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO-A DEVEDORA obriga-se a efetuar o 
pagamento das prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, 
na Agência da Caixa Económica Federal com que possui relacionamento, por meio de 
Documento de Recebimento e Pagamento (DRP) a ser emitido pelo AGENTE OPERADOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações 
referentes aos honorários advocalícios, nas épocas próprias, conforme alíneas A e B do 
PARÁGRAFO SÉTIMO da CLÁUSULA TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta 
nº 003.00010450-0, agência 0647, da CAIXA, de titularidade da ADVOCEF (Associação dos 
Advogados da Caixa Econômica Federal), inscrita no CNPJ sob o nº 37.174.109/0001-55. 
Cabe- lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas após o pagamento, o 
respectivo comprovante ao Jurídico Regional da CAIXA em Bauru, o que pode ser feito por via 
digitalizada ao endereço eletrônico iurirbu@caixa.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - O saldo devedor será atualizado no 
primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação de índice de atualização monetária idêntico ao 
utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, em especial 
nas liquidações antecipadas e nas amortizações extraordinárias, será aplicada e atualizada 
proporcional, com base no critério de reajuste "pro rata die" do índice de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, no período 
compreendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização contratual do 
saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento, exclusive. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos 
depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, 
passará a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação, para o referido 
Fundo. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante 
a aplicação do mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas 
vinculadas do FGTS. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL - Se, ao final do 
prazo 
de amortização da divida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do saldo 
residual será exigível e cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última 
prestação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CERTEZA E LIQUIDEZ - Ficam expressamente asseguradas, a 
qualquer tempo, a certeza e a liquidez da divida, correspondendo o cálculo ao principal, juros 
remuneratórios e moratórios, atualizações monetárias, e demais encargos e despesas 
inerentes ao presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA - Constituem também 
• obrigações da DEVEDORA: 

• 

a) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o 
presente Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do 
principal, atualizações monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas. 

c) pagar todas as importãncias devidas por força deste Contrato ao AGENTE OPERADOR, 
inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento. 

d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrato, a ele fazendo referência, 
tendo como contrapartida contas adequadas no passivo financeiro. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO - São motivos de vencimento antecipado 
da dívida e mediata execução do valor original na CLÁUSULA SEGUNDA, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualquer 
cláusula ou condições contratuais: b) se a DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou 
tiver decretada sua falência ou liquidação extrajudicial: c) falta de pagamento de 3 {três) 
encargos mensais, ou de qualquer outra importância prevista neste Contrato . 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS E OBRIGAÇÕES CORRELATAS - As garantias originais 
permanecem inalteradas, porquanto constituídas sobre os imóveis financiados com garantias 
hipotecárias junto â CAIXA, â exceção das unidade habitacionais comprovadamente quitadas 
pelos mutuários finais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia complementar da divida de que trata a CLÁUSULA 
SEGUNDA e de todas as demais obrigações neste Contrato, o GARANTIDOR outorga ao 
AGENTE OPERADOR, até o limite do saldo atualizado, parte das receitas do fundo de 
Participação do Município - FPM, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 
2014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP em 27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial 
do Município de Bauru/SP em 29/12/2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O GARANTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e 
acessórios da presente renegociação, assina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de 
FIADOR e DEVEDOR SOLIDÁRIO da dívida confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em 
caráter irrevogável e irretratável. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no 
pagamento das suas obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do 
seu crédito com a retenção de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nos 
valores correspondentes às parcelas vencidas, nos termos do procedimento regulamentado no 
Acordo Operacional firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL 
S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo GARANTIDOR, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUARTO - As informações e dados apresentados pela DEVEDORA devem ser 
mantidos arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo 
AGENTE OPERADOR, até a liquidação total das dividas correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na 
satisfação de qualquer obrigação de pagamento das prestações da divida renegociada, a 
quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, 
atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste "pro rata die", do coeficiente 
de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento das contas vinculadas do 
FGTS, vigentes á época do evento, ou na falta deste, de outro índice de remuneração definido 
em legislação específica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido 
entre a data do vencimento da obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 
acrescido de juros moratórios à razão de 0,033333% por dia de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA -A tolerância do AGENTE OPERADOR em 
relação à inobservância ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações aqui 
ajustadas não constituirá precedente, nevação ou modificação dos termos deste Contrato, que 
só são alterados mediante expressa estipulação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO - O AGENTE OPERADOR poderá 
fiscalizar o cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias periódicas, 
comprometendo-se a DEVEDORA a viabilizar o acesso a documentos e informações que lhe 
forem solicitadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de 
exercício dessa fiscalização, não exime a DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo 
descumprimento das obrigações pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL - No caso de vencimento 
antecipado da divida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, a DEVEDORA e o 
GARANTIDOR pagará ao AGENTE OPERADOR a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, além dos honorários advocaticios, á razão de até 20% (vinte por 
cento) do valor total em cobrança, independentemente da aplicação de outras cominações 
legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - IRREVOGABILIDADE - O presente Contrato tem caráter 
irrevogável e irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO - Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro 
do presente Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às suas 
expensas, compromete-se a apresentar à CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO - As partes aceitam este instrumento 
tal como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora 
ajustado, elegem como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução 
de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a Comarca onde é celebrado o presente 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, 
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noticiar os termos do presente instrumento aos Juízes da 1 ª, 2ª e 3ª Vara da Justiça Federal de 
Bauru, requerendo sua homologação pelo Juízo e promovendo o pedido de extinção dos 
processos de execução dos contratos originais n.º 0006182-40.2010.4.03.6108, 0010271-
09.2010.4.03.6108, 0001696-75.2011.4.03.6108, 0003234-91.2011.4.03.6108, 0004629-
21.2011.4.03.6108, 0002022-64.2013.4.03.6108, 0005227-04.2013.4.03.6108, 0002308-
71.2015.4.03.6108, 0007339-48.2010.4.03.6108, 0008038-39.2010.4.03.6108, 0010272-
91.2010.4.03.6108, 0001695-90.2011.4.03.6108, 0007288-03.2011.4.03.6108, 0002307-
86.2015.4.03.6108, 0002309-56.2015.4.03.6108, 0005229-71.2013.4.03.6108, 0005228-
86.2013.4.03.6108, 0005231-41.2013.4.03.6108, 0005230-56.2013.4.03.6108, 0005226-
19.2013.4.03.6108, 0002306-04.2015.4.03.6108, 0002310-41.2015.4.03.6108, 0008904-

81.2009.4.03.6108, 0008902-14.2009.4.03.6108, 0008903-96.2009.4.03.6108, nos termos do 
CPC. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A DEVEDORA compromete-se, da mesma forma, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente 
instrumento às Varas Federais onde, porventura, tramitam ações que tenham por objeto os 
contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, bem como o AGENTE OPERADOR como polo 
passivo da execução, promovendo o pedido de extinção das ações, requerendo sua 
homologação pelo Juízo e declarando a renúncia do direito sob o qual se fundam as ações, nos 
termos do NCPC. 

PARÁRAFO SEGUNDO - Os honoràrios porventura devidos aos advogados da DEVEDORA, 
fixados em decisão judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVEDORA, razão 
pela qual fica o AGENTE OPERADOR isento de qualquer ônus dessa natureza. 

E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito. 

Bauru, 5 de Novembro de 2019. 

Pela CAIXA - AGENTE OPERADOR 
GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO 
Coordenador de Representação do FGTS 
-S.E. 

Pelo MUNICÍPIO DE BAURU - GARANTIDOR 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru/SP 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
Diretor Presidente 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
PAULO SÉRGIO GOBBI 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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AUTÓGRAFO Nº 7427 
De 13 de dezembro de 2019 

Autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - COHAB Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, agente operador do FGTS, 
referente aos empréstimos habitacionais vencidos 
junto âquele fundo, nos termos e condições da 
Resolução nº 809/216 do Conselho Curador do FGTS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, objetivando a renegociação da divida referente ao retorno 
dos empréstimos tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. 

Parágrafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras 
condições de vencimento e liquidação da divida obedecerão ao estabelecido na 
Resolução nº 809/2016 do Conselho Curador do FGTS, bem como as normas 
especificas do Agente Operador do FGTS. 

Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de que trata esta 
lei, as quotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios. 

Fica incluído como Anexo I da presente Lei a Minuta do Contrato, em especial o §1° 
da Cláusula 3ª, para que então possa produzir seus efeitos jurídicos e legais. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~a~I'~ 
RONALDO Jcrsif SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ANEXO 1 
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU - COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.0 809/2016 

CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO 
DE DIVIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE 
AGENTE OPERADOR DO FGTS, A COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -
COHAB/BU, NA QUALIDADE DE AGENTE 
FINANCEIRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU/SP, COMO GARANTIDOR DA 
OPERAÇÃO, COM VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, 
DA QUOTA- PARTE DO FPM - FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAURU/SP. 

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por seus 
representantes legais, todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o presente 
contrato e repactuaçao de condições de divida, de acordo com os termos, cláusulas e condições 
deste instrumento: 

1- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condiçêo de Agente Operador do FGTS por força da Lei n.º 
8.036, de 11.05.90, instituiçêo financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.0 759, de 12.08.1969, alterado pelo 
Decreto-Lei n.0 1.259 de 19.02.1973, e constituída pelo Decreto n.0 66.303, de 06.03.70, regendo-se 
pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n. º 7.973, de 28.03.2013, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasflia-DF, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04, representada pelo 
Coordenador de Representaçêo do FGTS Substituto Eventual - S.E., GUSTAVO DA SILVA 
FRANCISCO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, portador da carteira 
de identidade n.0 32.887.688-4 SSP/SP, e CPF n.º 295.620.148- 43, doravante designada AGENTE 
OPERADOR. 

li - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema 
Financeiro da Habitaçao - SFH, cadastrada sob a matricula n.º 00027-2, com sede na Avenida 
Nações Unidas, 30-31, na cidade de Bauru, Estado de sao Paulo, inscrita no CNPJ n.0 

45.010.071/0001-03 representada, neste ato, pelo seu Diretor Presidente EDISON BASTOS 
GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de BAURU, 
portador da carteira de identidade RG n.0 RG n.º 12.327.008, expedida pela SSP/SP, CPF/MF n.º 
058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro PAULO SÉRGIO GOBBI, brasileiro, 
casado, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na cidade de BAURU, portador da 
carteira de identidade RG n.0 15.245.770 expedida pela SSP/SP, e CPF/MF n.0 067.774.618-09, 
doravante denominada DEVEDORA. 

Ili - MUNICÍPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo seu 
Prefeito, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
cidade de BAURU, portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, expedida pela SSP/SP e 
CPF/MF 135.199.108-61, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 2014, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Municlpio de Bauru/SP em 
27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Municlpio de 
Bauru/SP em 29/12/2015, doravante denominado GARANTIDOR. 

Cl:.ÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem por objeto a confissao da divida da 
DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociaçao de divida dos contratos 
SIAPF/CER n.º 004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 
009.714-49, 009.719-91, 009.790-76, 010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, 011.000-13, 
011.503-86, 011.508-93, 014. 701-17, 015.449-64, 015.537-46, 015.576-69, 015. 719-08, 
015.747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 
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017.610\-14, 017. 705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 018.689-85, 018. 792-67, 
018.808-26, 018.883-93, 018.898-13, 018.906-01, 018.976-71, 018.977-96, 019.071-81, 

019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 019.425-01, 019.466-64, 019.488-21, 

019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 021.127-28, 

021.128-43, 021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 

021.300-94, 021.301-18, 021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 

021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 

023.660-43, 023.717-65, 023. 719-04, 023. 729-18, 024.059-08, 024.061-40, 024.100-86, 
024.168-12, 024. 172-95, 024.219-01, 024.298-60, 024.305-32, 024.306-58, 024.378-67, 

031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições estipuladas nos 
termos da Resolução nº 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, publicada no DOU nº 90, de 12.05.2016, mediante as cláusulas que 
seguem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONFISSÃO DA DIVIDA - A DEVEDORA reconhece, neste ato, 
dever ao AGENTE OPERADOR a importância de R$ 867. 758.205, 16 (Oitocentos e Sessenta e 
Sete Milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinco Reais e Dezesseis 
Centavos), relativa à dívida vencida dos contratos SIAPF/CER acima mencionados, 
posicionadas em 05/11/2019. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo 
GARANTIDOR das obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, 
nos termos da Resolução n.º 809, de 10.05.2016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, concede redução na divida, acima mencionada, de R$ 436. 769.956,82 
(Quatrocentos e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), resultando como valor renegociado a 
quantia de RS 430.988.248.34 (Quatrocentos e Trinta Milhões. Novecentos e Oitenta e Oito 
Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos). ambas posicionadas 
em 05/11/2019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou GARANTIDOR, correspondente ao saldo 
devedor dos contratos abaixo relacionados: 

'°CÓN~TÓ k Qlvll3kVENCIQA .. CRéDITOS . "' VALORA SER -ov 
8ECALCULADA -PENDENTES ·RENl:GOCIADO . ... 

0004036 22 50.471.861,75 50.471.861, 75 
0005202 76 26.991.358,93 26.991.358,93 
0005750 15 1.148.830,17 1.148.830,17 
0005791 09 31.704.444,07 31.704.444,07 
0006874 20 1.297.876,99 1.297.876,99 
0008981 68 257.703,03 257.703,03 
0009714 49 3.902.584,82 3.902.584,82 
0009719 91 12.222.743,02 12.222.743,02 
0009790 76 36.334.695,70 36.334.695, 70 
0010374 13 1.409.625,03 1.409.625,03 
0010831 28 2.772.738,03 2. 772. 738,03 
0010940 32 10.257.749,76 10.257.749,76 
0011000 13 13.605.038,59 13.605.038,59 
0011503 86 26.264.229,25 26.264.229,25 
0011508 93 13.612.517,00 13.612.517,00 
0014701 17 1.767.233,87 1.767.233,87 
0015449 64 8.155.044,47 8.155.044,47 
0015537 46 1.515.043,91 1.515.043,91 
0015576 69 2.147.525,10 2.147.525, 1 O 
0015719 08 5.644.014,59 5.644.014,59 
0015747 91 4.875.331,83 4.875.331,83 
0015813 92 1.743.144,51 1.743.144,51 
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0015848 30 8.312.233,80 8.312.233,80 

0016105 97 1.903.037,27 1.903.037,27 

0016124 88 10.267.108,27 10.267.108,27 

0016573 05 147.150,85 4.727,20 142.423,65 

0017197 37 4.367.365,29 4.367.365,29 

0017610 14 954.592,73 954.592,73 

0017705 32 2.293.867,59 2.293.867,59 

0018513 69 6.489. 725, 70 6.489. 725, 70 

0018681 12 3.978.668, 70 3.978.668, 70 

0018682 37 2.512.087,90 2.512.087,90 

0018689 85 3.075.255,96 3.075.255,96 

0018792 67 2.672.883,53 2.672.883,53 

0018808 26 1.138.241,62 1.138.241,62 

0018883 93 2.259.873,69 2.259.873,69 

0018898 13 2.320.922, 11 2.320.922, 11 • 0018906 01 3.504.416,57 3.504.416,57 
0018976 71 1.284.369, 19 1.284.369, 19 
0018977 96 2.833.850,61 2.833.850,61 
0019071 81 3.924.037,45 3.924.037,45 
0019103 77 4.131.534,62 4.131.534,62 
0019297 71 2.551.773,40 2.551.773,40 
0019322 19 5.984.184,22 5.984.184,22 
0019399 35 2. 772.588, 73 2. 772.588, 73 
0019425 01 3.044.668,96 3.044.668,96 
0019466 64 6.959.084,22 6.959.084,22 
0019488 21 2.969.286,29 2.969.286,29 
0019493 28 722.419,35 722.419,35 
0019495 71 1.793.563,09 1. 793.563,09 
0019498 35 3.183.637,68 3.183.637,68 
0019500 03 5.118.195,30 5.118.195,30 
0019831 15 637.306,96 637.306,96 
0020905 28 1.064.301,66 1.064.301,66 
0021127 28 705.548,98 705.548,98 
0021128 43 392.749,83 392.749,83 
0021271 63 375.279,94 375.279,94 
0021272 88 593.341,69 593.341,69 
0021273 02 700.654,47 700.654,47 
0021274 27 440.262,14 440.262, 14 
0021275 55 362.079, 13 362.079,13 
0021283 16 367.536,35 367.536,35 
0021300 94 297.983,54 297.983,54 
0021301 18 277.022,51 277.022,51 
0021318 70 238.057,46 238.057,46 
0021326 43 260.802, 17 260.802,17 
0021327 69 718.475,72 718.475,72 
0021328 84 533.567,48 533.567,48 
0021353 09 280.996,08 280.996,08 
0021354 24 1.163.072,90 1.163.072,90 
0021355 52 621.834,42 621.834,42 
0022147 51 386.211,46 386.211,46 
0022807 62 461.266,62 461.266,62 
0023592 91 2.447.177,87 2.447.177,87 
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0023625 13 1.192.316,27 1.192.316,27 
0023626 38 36.105,26 36.105,26 
0023660 43 1.677.632,07 1 .677 .632 ,07 
0023717 65 893.119,44 893.119,44 
0023719 04 120.921,22 120.921,22 
0023729 18 95.539,79 95.539,79 
0024059 08 825.369,73 825.369,73 
0024061 40 58.595,44 58.595,44 
0024100 86 321.444,61 321.444,61 
0024168 12 1.233.117,79 1.233.117,79 
0024172 95 433.045,05 433.045,05 
0024219 01 1.004.531,54 1.004.531,54 
0024298 60 605.669,61 605.669,61 
0024305 32 745.599,04 745.599,04 
0024306 58 353.473,58 353.473,58 
0024378 67 804.711,75 804.711,75 
0031454 65 227.526,96 227.526,96 
0038468 39 8.209,60 8.209,60 
0120173 16 20.107.773,51 20.107. 773,51 
0231229 22 5.536.262,68 5.536.262,68 
0271999 86 19.814.522,12 19.814.522,12 

Total 430:992.975,54 4.?27,20 430.988.248,34 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O AGENTE OPERADOR poderá exigir a dívida em sua 
totalidade, calculada nos termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as 
parcelas já pagas como amortização da dívida apurada, no caso de vencimento antecipado, 
consoante o disposto na CLAUSULA NONA do presente Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao valor da dívida apurada para renegociação será acrescido o 
valor de R$ 5.608. 770,69 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e 
Sessenta e Nove Centavos), relativos aos honorários advocatícios de todas ações em 
andamento, que lenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA 
(execução, embargos á execução e incidentes), conforme Ofício nº 002/2019 -ADVOCEF, de 
8 de Janeiro de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A dívida ora renegociada, 
apurada nas condições pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador 
do FGTS n.º 809, de 10.05.2016, será paga pela DEVEDORA e GARANTIDOR á CAIXA, na 
condição de Agente Operador do FGTS, nas condições estabelecidas a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A dívida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da 
CLÁUSULA SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, 
vencendo a primeira em 08/02/2020, e as seguintes no dia 08 nos meses subsequentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos 
por cento ao ano) até 31 de dezembro de 2026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 
1 º de janeiro de 2027. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações serão calculadas segundo o Sistema Francês de 
Amortização (Tabela Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta CLAUSULA, 
sendo reajustada mensalmente pelo índice de atualização das contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados 
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em primeiro lugar e o restante imputado na amortização da dívida. 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do 
seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse 
será prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor referente aos honorários advocaticios, previsto no 
PARÁGRAFO TERCEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma: 

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento; 

b) Saldo restante, R$ 4.608.770,69 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e 
Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), pagos em 30 prestações mensais e sucessivas no 
valor de R$ 153.625, 70 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e 
Setenta Centavos), vencendo a primeira juntamente com a primeira prestação da divida principal, 
08/02/2020, e as seguintes na mesma data eleita pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro 
acima. 

PARÁGRAFO OITAVO - É facultado á DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal 
ora renegociada, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com 
títulos CVS ou em espécie, nas condições vigentes à época da amortização, com a atualização 
do saldo pelo critério "pro rata die" da data do último reajuste até a data do evento, exclusive, 
mediante aplicação dos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, 
acrescidos de juros "pro rata die" calculados da data do último pagamento até a data do 
evento. 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o 
pagamento das prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, 
na Agência da Caixa Econômica Federal com que possui relacionamento, por meio de 
Documento de Recebimento e Pagamento (DRP) a ser emitido pelo AGENTE OPERADOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações 
referentes aos honorários advocatfcios, nas épocas próprias, conforme alíneas A e 8 do 
PARÁGRAFO SÉTIMO da CLÁUSULA TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta 
nº 003.00010450-0, agência 0647, da CAIXA, de titularidade da ADVOCEF (Associação dos 
Advogados da Caixa Econômica Federal), inscrita no CNPJ sob o nº 37.174.109/0001-55. 
Cabe- lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas após o pagamento, o 
respectivo comprovante ao Jurídico Regional da CAIXA em Bauru, o que pode ser feito por via 
digitalizada ao endereço eletrônico jurirbu@caixa.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - O saldo devedor será atualizado no 
primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação de lndice de atualização monetária idêntico ao 
utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, em especial 
nas liquidações antecipadas e nas amortizações extraordinárias, será aplicada e atualizada 
proporcional, com base no critério de reajuste "pro rata die" do índice de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, no período 
compreendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização contratual do 
saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento, exclusive. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos 
depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, 
passará a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação, para o referido 
Fundo. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante 
a aplicação do mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas 
vinculadas do FGTS. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL - Se, ao final do 
prazo 
de amortização da dívida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do saldo 
residual será exigível e cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última 
prestação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CERTEZA E LIQUIDEZ - Ficam expressamente asseguradas, a 
qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida, correspondendo o cálculo ao principal, juros 
remuneratórios e moratórios, atualizações monetárias, e demais encargos e despesas 
inerentes ao presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA - Constituem também 
obrigações da DEVEDORA: 

a) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o 
presente Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do 
principal, atualizações monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas. 

c) pagar todas as importancias devidas por força deste Contrato ao AGENTE OPERADOR, 
inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento. 

d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrato, a ele fazendo referência, 
tendo como contrapartida contas adequadas no passivo financeiro. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO - São motivos de vencimento antecipado 
da divida e mediata execução do valor original na CLAUSULA SEGUNDA, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualquer 
cláusula ou condições contratuais: b) se a DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou 
tiver decretada sua falência ou liquidação extrajudicial: c) falta de pagamento de 3 (três) 
encargos mensais, ou de qualquer outra importancia prevista neste Contrato . 

CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIAS E OBRIGAÇÕES CORRELATAS -As garantias originais 
permanecem inalteradas, porquanto constituldas sobre os imóveis financiados com garantias 
hipotecárias junto à CAIXA, à exceção das unidade habitacionais comprovadamente quitadas 
pelos mutuários finais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia complementar da dívida de que trata a CLAUSULA 
SEGUNDA e de todas as demais obrigações neste Contrato, o GARANTIDOR outorga ao 
AGENTE OPERADOR, até o limite do saldo atualizado, parte das receitas do fundo de 
Participação do Município - FPM, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 
2014, publicada no Diário Oficial do Municlpio de Bauru/SP em 28/03/2014, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Municlpio de 
Bauru/SP em 27/11/2014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial 
do Município de Bauru/SP em 29/12/2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O GARANTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e 
acessórios da presente renegoc(ação, assina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de 
FIADOR e DEVEDOR SOLIDARIO da divida confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em 
caráter irrevogável e irretratável. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no 
pagamento das suas obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do 
seu crédito com a retenção de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nos 
valores correspondentes ás parcelas vencidas, nos termos do procedimento regulamentado no 
Acordo Operacional firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL 
S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo GARANTIDOR, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUARTO -As informações e dados apresentados pela DEVEDORA devem ser 
mantidos arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo 
AGENTE OPERADOR, até a liquidação total das dividas correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na 
satisfação de qualquer obrigação de pagamento das prestações da dívida renegociada, a 
quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, 
atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste "pro rata die", do coeficiente 
de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento das contas vinculadas do 
FGTS, vigentes á época do evento, ou na falta deste, de outro índice de remuneração definido 
em legislação específica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido 
entre a data do vencimento da obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 
acrescido de juros moratórias à razão de 0,033333% por dia de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-TOLERÂNCIA-A toleriincia do AGENTE OPERADOR em 
relação à inobserviincia ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações aqui 
ajustadas não constituirá precedente, nevação ou modificação dos termos deste Contrato, que 
só são alterados mediante expressa estipulação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO - O AGENTE OPERADOR poderá 
fiscalizar o cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias periódicas, 
comprometendo-se a DEVEDORA a viabilizar o acesso a documentos e informações que lhe 
forem solicitadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de 
exerclcio dessa fiscalização, não exime a DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo 
descumprimento das obrigações pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL - No caso de vencimento 
antecipado da divida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, a DEVEDORA e o 
GARANTIDOR pagará ao AGENTE OPERADOR a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, além dos honorários advocatlcios, à razão de até 20% (vinte por 
cento) do valor total em cobrança, independentemente da aplicação de outras cominações 
legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - IRREVOGABILIDADE - O presente Contrato tem caráter 
irrevogável e irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO- Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro 
do presente Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às suas 
expensas, compromete-se a apresentar à CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO - As partes aceitam este instrumento 
tal como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora 
ajustado, elegem como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução 
de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a Comarca onde é celebrado o presente 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, 
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noticiar os termos do presente instrumento aos Juízes da 1ª, 2ª e 3ª Vara da Justiça Federal de 
Bauru, requerendo sua homologação pelo Juízo e promovendo o pedido de extinçao dos 
processos de execuçao dos contratos originais n.º 0006182-40.2010.4.03.6108, 0010271-
09.2010.4.03.6108, 0001696-75.2011.4.03.6108, 0003234-91.2011.4.03.6108, 0004629-
21.2011.4.03.6108, 0002022-64.2013.4.03.6108, 0005227-04.2013.4.03.6108, 0002308-
71.2015.4.03.6108, 0007339-48.2010.4.03.6108, 0008038-39.2010.4.03.6108, 0010272-
91.2010.4.03.6108, 0001695-90.2011.4.03.6108, 0007288-03.2011.4.03.6108, 0002307-
86.2015.4.03.6108, 0002309-56.2015.4.03.6108, 0005229-71.2013.4.03.6108, 0005228-
86.2013.4.03.6108, 0005231-41.2013.4.03.6108, 0005230-56.2013.4.03.6108, 0005226-
19.2013.4.03.6108, 0002306-04.2015.4.03.6108, 0002310-41.2015.4.03.6108, 0008904-

81.2009.4.03.6108, 0008902-14.2009.4.03.6108, 0008903-96.2009.4.03.6108, nos termos do 
CPC. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A DEVEDORA compromete-se, da mesma forma, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente 
instrumento às Varas Federais onde, porventura, tramitam ações que tenham por objeto os 
contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, bem como o AGENTE OPERADOR como polo 
passivo da execução, promovendo o pedido de extinçao das ações, requerendo sua 
homologação pelo Juízo e declarando a renúncia do direito sob o qual se fundam as ações, nos 
termos do NCPC. 

PARÁRAFO SEGUNDO - Os honorários porventura devidos aos advogados da DEVEDORA, 
fixados em decisao judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVEDORA, razao 
pela qual fica o AGENTE OPERADOR isento de qualquer ônus dessa natureza. 

E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito. 

Bauru, 5 de Novembro de 2019. 

Pela CAIXA - AGENTE OPERADOR 
GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO 
Coordenador de Representaçao do FGTS 
-S.E. 

Pelo MUNICIPIO DE BAURU - GARANTIDOR 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru/SP 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
Diretor Presidente 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
PAULO SÉRGIO GOBBI 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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SÃO PAULO 
Of.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Extraordinárias 
levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 

7424 

7425 

7426 

7427 

7428 

7429 

7430 

7431 

7432 

7433 

7434 
Decreto nº 

1875 

1876 

1877 

regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessão de direito real de uso; 
de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com deficiência no âmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinação, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matricula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motjvos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 
de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 
de autoria desse Executivo, que institui o Plano Diretor de Agua do Município. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARAES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 
de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominação de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTAr----
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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OF. EXE N" 537/19 
P. 149.252/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de dezembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excel · ai n" 7.317/19, que autoriza o Poder 
Executivo a garantir a operação de renegociaçã Popular de Bauru - COHAB Bauru 
e a Caixa Econômica Federal, agente _g..-1'61'1'S;7'1~~~ timos habitacionais vencidos junto 

àquele fundo, nos termos e condições da dor do FGTS . 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 149.252/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.317, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a garantir a operação 
de renegociação entre a Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - COHAB Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, agente operador do FGTS, 
referente aos empréstimos habitacionais vencidos 
junto àquele fundo, nos termos e condições da 
Resolução nº 809/2016 do Conselho Curador do 
FGTS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, objetivando a renegociação da dívida referente ao retomo dos empréstimos 
tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

Parágrafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente. 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4º 

Art. 5° 

Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras condições de 
vencimento e liquidação da dívida obedecerão ao estabelecido na Resolução nº 809/2016 do 
Conselho Curador do FGTS, bem como as normas e cas do Agente Operador do FGTS. 

Fica o Poder Executivo autorizaa,dl.ll-'"4.,....,.,._!Wán erações de que trata esta lei, as quotas-
partes do Fundo de Parti · o dos MunicíJf s. 

Vetado. 

Bauru, O de dezembro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

_ __,..,.ANILO ALTAFI HEIRO 
DIRET E E COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Ni:ado no O.'ã.-toOC'ltll m ll\\un1 

ut!.J.~~~----'?-±-_ 
---~~~ 
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Of.DAL.SPL.PM. 40/20 

Bauru, 18 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos comunicando que o Veto Parcial 

aposto ao Autógrafo nº 7427 foi rejeitado pelo Plenário desta Edilidade, em Sessão 

Ordinária levada a efeito em 17 de fevereiro de 2020. Assim, solicitamos a Vossa 

Excelência que, conforme determina o Parágrafo 6° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município, providencie a promulgação da complementação da Lei nº 7317, de 20 de 

dezembro de 2020. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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OF. EXE Nº 62/2.020 
P. 149.252/2.019 

~~~7 ~: e.~S:J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de fevereiro de 2.020 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviannos a Vossa Excel ai nº 7.317/2.019, que autoriza o 
Poder Executivo a garantir a operação de renegoc · ,Aru-1rn:1r.7'~;..f ação Popular de Bauru - COHAB 
Bauru e a Caixa Econômica Federal, agent préstimos habitacionais vencidos 
junto àquele fundo, nos tennos e condições d Curador do FGTS . 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 149.252/19 

~s::· ✓ wcit§l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÀO PAULO 

LEI Nº 7.317, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a garantir a operação 
de renegociação entre a Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - COHAB Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, agente operador do FGTS, 
referente aos empréstimos habitacionais vencidos 
junto àquele fundo, nos termos e condições da 
Resolução nº 809/2016 do Conselho Curador do 
FGTS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a Caixa 
Econômica Federal, objetivando a renegociação da dívida referente ao retorno dos empréstimos 
tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser:viço - FGTS. 

Parágrafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras condições de 
vencimento e liquidação da divida obedecerão ao estabelecido na Resolução nº 809/2016 do 
Conselho Curador do FGTS, bem como as normas específicas do Agente Operador do FGTS. 

Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de que trata esta lei, as quotas
partes do Fundo de Participação dos Municípios. 

3', para que então poss 
Contrato, em especial o § 1° da Cláusula 
legais.• 

s 
URÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

• Veto ao Art. 4º rejeitado pelo Poder Legislativo. 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

I 
ÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU - COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.º 809/2016. 

CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE 
DÍVIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE AGENTE 
OPERADOR DO FGTS, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU - COHAB/BU, NA QUALIDADE 
DE AGENTE FINANCEIRO E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU/SP, COMO GARANTIDOR DA 
OPERAÇÃO, COM VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DA 
QUOTA- PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. 

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por. seus representantes legais, 
todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o presente contrato e repactuação de condições de 
dívida, de acordo com os termos, cláusulas e condições deste instrumento: 

I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do FGTS por força da Lei n.º 8.036, de 
II .05.90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.0 759, de 12.08. I .969, alterado pelo Decreto-Lei n.º I .259 de 19.02. I .973, 
e constituída pelo Decreto n.º 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 7.973, de 
28.03.2.013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasília-DF, CNPJ/MF n. 0 00.360.305/0001-
04, representada pelo Coordenador de Representação do FGTS Substituto Eventual - S.E., GUSTAVO DA SILVA 
FRANCISCO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, portador da carteira de identidade 
n.0 32.887.688-4 SSP/SP, e CPF n.º 295.620.148- 43, doravante designada AGENTE OPERADOR. 

II - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH, cadastrada sob a matrícula n. 0 00027-2, com sede na Avenida Nações Unidas, 30-31, na cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 45.010.071/0001-03 representada, neste ato, pelo seu Diretor 
Presidente EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na 
cidade de BAURU, portador da carteira de identidade RG n.º RG n.º 12.327.008, expedida pela SSP/SP, CPF/MF 
n.º 058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro PAULO SÉRGIO GOBBI, brasileiro, casado, 
Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na cidade de BAURU, portador da carteira de identidade RG n.º 
15.245.770 expedida pela SSP/SP, e CPF/MF n.º 067.774.618-09, doravante denominada DEVEDORA. 

III - MUNICÍPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo seu Prefeito, Sr. 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de BAURU, 
portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, expedida pela SSP/SP e CPF/MF 135. 199.108-61, nos termos 
da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, publicada no Diário Oficial do Mnnicfpio de Bauru/SP em 
28/03/2.014, alterada pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2.014, publicada no Diário Oficial 
do Mnnicípio de Bauru/SP em 27/11/2.014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial 
do Município de Bauru/SP em 29/12/2.015, doravante denominado GARANTIDOR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato ten\ por objeto a confissão da divida da 
DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociação de dívida dos contratos SIAPF/CER n.º 
004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 009.714-49, 009.719-91, 009.790-76, 
010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, OI 1.000-13, OI 1.503-86, OI 1.508-93, 014.701-17, 015.449-64, OI 5.537-46, 
015.576-69, 015.719-08, 015.747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 
017.610-14, 017.705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 018.689-85, 018.792-67, 018.808-26, 018.883-93, 
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018.898-13, 018.906-01, 018.976-71, 018.977-96, 019.071-81, 019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 
019.425-01, 019.466-64, 019.488-21, 019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 
021.127-28, 021.128-43, 021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 021.300-94, 
021.301-18, 021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 
022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 023.660-43, 023.717;65, 023.719-04, 023.729-18, 024.059-08, 
024.061-40, 024.100-86, 024.168-12, 024.172-95, 024.219-01, 024.298,60, 024.305-32, 024.306-58, 024.378-67, 
031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições estipuladas nos termos da 
Resolução nº 809, de 10.05.2.016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, publicada no 
DOU nº 90, de 12.05.2.016, mediante as cláusulas que seguem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - A DEVEDORA reconhece, neste ato, dever ao 
AGENTE OPERADOR a importância de R$ 867.758.205,16 (Oitocentos e Sessenta e Sete Milhões, Setecentos e 
Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos), relativa à dívida vencida dos contratos 
SIAPF/CER acima mencionados, posicionadas em 05/11/2.019 . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo GARANTIDOR das 
obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, nos termos da Resolução n.º 809, de 
10.05.2.016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, concede redução na dívida, acima 
mencionada, de R$ 436.769.956,82 (Quatrocentos e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, 
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), resultando como valor renegociado a quantia de 
R$ 430.988.248,34 (Quatrocentos e Trinta Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e 
Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos). ambas posicionadas em 05/11/2.019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou 
GARANTIDOR, correspondente ao saldo devedor dos contratos abaixo relacionados: 

0005202 

0005750 15 1.148.830, 17 

0005791 09 31.704.444,07 

0006874 20 1.297 .876,99 

0008981 68 257.703,03 257.703,03 

0009714 49 3.902.584,82 3.902.584,82 

0009719 91 12.222.743,02 12.222.743,02 

0009790 76 36.334.695, 70 

0010374 13 1.409.625,03 

0010831 28 2. 772. 738,03 

0010940 32 10.257.749,76 10.257.749,7 

0011000 13 13.605.038,59 13.605.038,5 

0011503 86 26.264.229,25 

0011508 93 13.612.517,00 

0014701 17 1.767.233,87 

0015449 64 8.155.044,47 

0015537 46 1.515.043,91 

0015576 69 2.147.525,10 2.147.525,1 

0015719 08 5.644.014,59 5.644.014,5 

0015747 91 4.875.331,83 

0015813 92 1.743.144,51 

0015848 30 8.312.233,80 

0016105 97 1.903.037,27 1.903.037,27 
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0016124 88 10.267.108,27 10.267.108,2í 

0016573 05 147.150,85 4.727,20 142.423,65 
0017197 37 4.367.365,29 4.367.365,2' 
0017610 14 954.592,73 954.592,73 

0017705 32 2.293.867,59 2.293.867,5' 

0018513 69 6.489.725,70 6.489.725,71 

0018681 12 3.978.668,70 3.978.668,7 
0018682 37 2.512.087,90 2.512.087,91 
0018689 85 3.075.255,96 3.075.255,9 
0018792 67 2.672.883,53 2.672.883,53 

0018808 26 1.138.241,62 1.138.241,6: 

0018883 93 2.259.873,69 2.259.873,6 

• 0018898 13 2.320.922, 11 2.320.922, 11 
0018906 OI 3.504.416,57 3.504.416,57 
0018976 71 1.284.369, 19 1.284.369, 1 
0018977 96 2.833.850,61 2.833.850,61 
0019071 81 3.924.037,45 3.924.037,45 
0019103 77 4.131.534,62 4.131.534,6'. 

0019297 71 2.551.773,40 2.551.773,41 

0019322 19 5.984.184,22 5.984.184,22 
0019399 35 2.772.588,73 2.772.588,73 

0019425 01 3.044.668,96 3.044.668,96 
0019466 64 6.959.084,22 6.959.084,22 
0019488 21 2.969.286,29 2.969.286,29 
0019493 28 722.419,35 : 722.419,35 

0019495 71 1.793.563,09 1.793.563,09 
0019498 35 3.183.637,68 3.183.637,68 
0019500 03 5.118.195,30 5.118.195,30 
0019831 15 637.306,96 637.306,96 

• 0020905 28 1.064.301,66 1.064.301,66 

0021127 28 705.548,98 705.548,98 
0021128 43 392.749,83 392.749,83 
0021271 63 375.279,94 375.279,94 
0021272 88 593.341,69 593.341,6' 
0021273 02 700.654,47 700.654,47 
0021274 27 440.262,14 440.262,1, 
0021275 55 362.079, 13 362.079,13 
0021283 16 367.536,35 367.536,35 
0021300 94 297.983,54 297.983,54 
0021301 18 277.022,51 277.022,51 
0021318 70 238.057,46 238.057,41 
0021326 43 260.802,17 260.802,l'. 
0021327 69 718.475,72 718.475,72 
0021328 84 533.567,48 533.567,48 
0021353 09 280.996,08 280.996,08 
0021354 24 1.163.072,90 1.163.072,90 
0021355 52 621.834,42 621.834,4, 
0022147 51 386.211,46 386.211,46 
0022807 62 461.266,62 461.266,6, 
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0023592 91 2.447.177,87 2.447.177,8 

0023625 13 1.192.316,27 1.192.3 16,2· 

0023626 38 36.105,26 36.105,2 

0023660 43 1.677 .632,07 1.677 .632,0' 

0023717 65 893.119,44 893.119,4' 

0023719 04 120.921,22 120.921,22 

0023729 18 95.539,79 95.539,7' 

0024059 08 825.369,73 825.369,73 

0024061 40 58.595,44 58.595,44 

0024100 86 321.444,61 321.444,61 

0024168 12 1.233.117,79 1.233.117, 79 

0024172 95 433.045,05 433.045,05 

0024219 01 1.004.531,54 1.004.53 1 ,5L 

0024298 60 605.669,61 605.669,61 

0024305 32 745.599,04 745.599,0L 

0024306 58 353.473,58 353.473,5 

0024378 67 804.711,75 804.711,75 

0031454 65 227.526,96 227.526,9 

0038468 39 8.209,60 8.209,6( 

0120173 16 20.107.773,51 20.107.773,51 

0231229 22 5.536.262,68 5.536.262,6! 

0271999 86 19.814.522, 12 19.814.522,12 

Tqta!, 
, , 

430.992.975,54 < '4_:727;20 430.'88.248,3< . 
' 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O AGENTE OPERADOR poderá exigir a dívida em sua totalidade, calculada nos 
termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as parcelas já pagas como amortização da 
dívida apurada, no caso de vencimento antecipado, consoante o disposto na CLÁUSULA NONA do presente 
Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao valor da dívida apurada para renegociação será acrescido o valor de R$ 
5.608.770,69 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), 
relativos aos honorários advocatícios de todas ações em andamento, que tenham por objeto os contratos descritos na 
CLÁUSULA PRIMEIRA (execução, embargos à execução e incidentes), conforme Oficio nº 002/2.019 -
ADVOCEF, de 8 de Janeiro de 2.019. 

CLÁUSULA TERCEIRA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -A dívida ora renegociada, apurada nas condições 
pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador do FGTS n.º 809, de 10.05.2.016, será paga 
pela DEVEDORA e GARANTIDOR à CAIXA, na condição de Agente Operador do FGTS, nas condições 
estabelecidas a seguir: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A dívida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA 
SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, vencendo a primeira em 08/02/2.020, e as 
seguintes no dia 08 nos meses subsequentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos por cento ao ano) 
até 31 de dezembro de 2.026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 1 º de janeiro de 2.027. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -As prestações serão calculadas segundo.o Sistema Francês de Amortização (Tabela 
Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta CLÁUSULA, sendo reajustada mensalmente pelo 
índice de atualização das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados em primeiro lugar e o 
restante imputado na amortização da dívida. · 
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PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do seu vencimento, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse será prorrogado para 
o dia útil imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor refe~ente aos honorários advocaticios, previsto no PARÁGRAFO TERCEIRO, 
da CLÁUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma: 

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento; 

b) Saldo restante, R$ 4.608.770,69 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e 
Sessenta e Nove Centavos), pagos em 30 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 153.625,70 (Cento 
e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos), vencendo a primeira 
juntamente com a primeira prestação da divida principal, 08/02/2.020, e as seguintes na mesma data eleita 
pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro acima. 

PARÁGRAFO OITAVO - É facultado à DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal ora renegociada, 
constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com títulos CVS ou em espécie, nas condições 
vigentes à época da amortização, com a atualização do saldo pelo critério "pro rata die" da data do último reajuste até 
a data do evento, exclusive, mediante aplicação dos índices de atualização dos saldos das contas vinculadas do 
FGTS, acrescidos de juros "pro rata die" calculados da data do último pàgamento até a data do evento. 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das 
prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, na Agência da Caixa Econômica Federal 
com que possui relacionamento, por meio de Documento de Recebimento e Pagamento (DRP) a ser emitido pelo 
AGENTE OPERADOR. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações referentes aos 
honorários advocatlcios, nas épocas.próprias, conforme alíneas A e B do PARÁGRAFO SÉTIMO da CLÁUSULA 
TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta nº 003.00010450'0, agência 0647, da CAIXA, de titularidade 
da ADVOCEF (Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal), inscrita no CNPJ sob o nº 
37.174.109/0001-55. Cabe- lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas após o pagamento, o 
respectivo comprovante ao Jurídico Regional da CAIXA em Bauru, o, que pode ser feito por via digitalizada ao 
endereço eletrônico jurirbu@caixa.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA- O saldo devedor será atualizado no primeiro dia de 
cada mês, mediante a aplicação de índice de atualização monetária idêntico ao utilizado para a atualização dos 
saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, em especial nas liquidações 
antecipadas e nas amortizações extraordinárias, será aplicada e atualiiada proporcional, com base no critério de 
reajuste "pro rata die" do índice de atualização monetária idêntico ao;utilizado para a atualização dos saldos das 
contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização 
contratual do saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento, exclusive. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas 
vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, passará a ser atualizado pelo índice que vier 
a ser determinado em legislação, para o referido Fundo, 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante a aplicação do 
mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS. 

' 
CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL - Se, ao final do prazo 
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de amortização da dívida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do saldo residual será exigível e 
cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última prestação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CERTEZA E LIQUIDEZ - Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a 
certeza e a liquidez da dívida, correspondendo o cálculo ao principal, juros remuneratórios e moratórios, atualizações 
monetárias, e demais encargos e despesas inerentes ao presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA- DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA- Constituem também 
obrigações da DEVEDORA: 

a) responsabilizar-se pelo retomo ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o presente Contrato, 
nos prazos e condições aqui estabelecidos. 

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do principal, atualizações 
monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas . 

c) pagar todas as importâncias devidas por força deste Contrato ao AGENTE OPERADOR, 
inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento. 

d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrat9, a ele fazendo referência, tendo como 
contrapartida contas adequadas no passivo financeiro. 

1 
CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO - São motivos de vencimento antecipado da dívida e 
mediata execução do valor original na CLÁUSULA SEGUNDA,' independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualqu~r cláusula ou condições contratuais: b) se a 
DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou tiver decretada su~ falência ou liquidação extrajudicial: c) falta 
de pagamento de 3 (três) encargos mensais, ou de qualquer outra importância prevista neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS E OBRIGAÇÕES q>RRELATAS - As garantias ongma1s 
permanecem inalteradas, porquanto constituídas sobre os imóveis fmanciados com garantias hipotecárias junto à 
CAIXA, à exceção das unidade habitacionais comprovadamente quitadas pelos mutuários finais. 

1 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia complementar da dívida d~ que trata a CLÁUSULA SEGUNDA e de 
todas as demais obrigações neste Contrato, o GARANTIDOR outorga ao AGENTE OPERADOR, até o limite do 
saldo atualizado, parte das receitas do fundo de Participação do Município - FPM, nos termos da Lei Municipal nº. 
6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2.014, alterada 
pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro de 2.014, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP em 27/11/2.014 e nº. 6.756, de 22 de Dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru/SP em 29/12/2.015. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O GARANTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e acessórios da presente 
renegociação, assina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de FIADOR e DEVEDOR SOLIDÁRIO da 
dívida confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em caráter irrevogável e irretratável. · 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no pagamento das suas 
obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do seu crédito com a retenção de quotas do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM, nos valores correspondentes às parcelas vencidas, nos tennos do 

1 -procedimento regulamentado no Acordo Operacional firmado entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o 
BANCO DO BRASIL S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo GARANTIDOR, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUARTO - As informações e dados apresentados· pela DEVEDORA devem ser mantidos 
arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo AGENTE OPERADOR, até a 
liquidação total das dividas correspondentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na satisfação de 
qualquer obrigação de pagamento das prestações da dívida renegociada, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da 
obrigação em moeda corrente nacional, atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste "pro rata 
die ", do coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado pará o reajustamento das contas vinculadas do 
FGTS, vigentes á época do evento, ou na falta deste, de outro índice de remuneração definido em legislação 
específica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido entre a data do vencimento da 
obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, acrescido de juros moratórias à razão de 
0,033333% por dia de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA - A tolerâncià do AGENTE OPERADOR em relação à 
inobservância ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações aqui ajustadas não constituirá 
precedente, novação ou modificação dos termos deste Contrato, que só são alterados mediante expressa estipulação 
por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO - O AGENTE OPERADOR poderá fiscalizar o 
cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias periódicas, comprometendo-se a DEVEDORA a viabilizar 
o acesso a documentos e informações que lhe forem solicitadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de exercício dessa 
fiscalização, não exime a DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo descumprimento das obrigações 
pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-PENA CONVENCIONAL-No caso de vencimento antecipado da dívida e de 
sua cobrança judicial ou extrajudicial, a DEVEDORA e o GARANTI.POR pagará ao AGENTE OPERADOR a 
pena convencional de 2% ( dois por cento) sobre a importância devida, ~lém dos honorários advocatícios, à razão de 
até 20% (vinte por cento) do valor total em cobrança, independentemente da aplicação de outras cominações legais 
cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - IRREVOGABILIDADE - O presente Contrato tem caráter irrevogável e 
irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO - Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro do presente 
Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às suas expensas, compromete-se a 
apresentar à CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste 

• contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO - As partes aceitam este instrumento tal como está 
redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora ajustado, elegem como foro, com 
privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua 
interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a Comarca onde é 
celebrado o presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - O AGENTE OPERADOR compromete
se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura desie contrato, noticiar os termos do presente 
instrumento aos Juízes da l', 2' e 3~ Vara da Justiça Federal de Bauru1 requerendo sua homologação pelo Juízo e 
promovendo o pedido de extinção dos processos de execução dos contratos originais n. º 0008902-
14.2009.4.03.6108, 0008903-96.2009.4.03.6 I 08, 0008904-81.200~.4.03.6 I 08, 0006182-40.2010.4.03.6108, 
0007339-48.2010.4.03.6108, 0008038-39.2010.4,03.6108, 0010271-09.2010.4.03.6108, 0010272-
91.2010.4.03.6108, 0001695-90.2011.4.03.6108, 0001696-75.2011.4.03.6108, 0003234-91.2011.4.03.6108, 
0004629-21.2011.4.03.6108, 0007288-03.2011.4.03 .6108, 0002022-64.2013 .4.03.6108, 0005226-
19.2013.4.03.6108, 0005227-04.2013.4.03.6108, 0005228-86.2013.4.03 .6108, 0005229-71.2013.4.03.6108, 
0005230-56.2013.4.03.6108, 0005231-41.2013.4.03.6108, 0002306-04.2015.4.03.6108, 0002307-
86.2015.4.03 .6108, 0002308-71.2015.4.03.6108, 0002309-56.2015.4.03.6108, 0002310-41.2015.4.03.6108, nos 
termos do CPC. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A DEVEDORA compromete-se, da m~sma forma, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente instrumento às Varas Federais onde, 
porventura, tramitam ações que tenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, bem como o 
AGENTE OPERADOR como polo passivo da execução, promovendo b pedido de extinção das ações, requerendo 
sua homologação pelo Juízo e declarando a renúncia do direito sob o qual se fundam as ações, nos termos do NCPC. 

PARÁRAFO SEGUNDO-Os honorários porventura devidos aos advo·gados da DEVEDORA, fi m decisão 
judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVEDORA, razão pela qual fica o AG TE OP RADOR 
isento de qualquer ônus dessa natureza. 1 

E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas 
igual teor e para um só efeito. 

Bauru, 5 de Novembro de 2.019 . 

Pela CAIXA - AGENTE OPERADOR 
GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO 

Coordenador de Representação do FGTS - S.E. 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA 
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR 
Diretor Presidente 

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -DEVEDORA 
PAULO SÉRGIO GOBBI 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

Cumprlda~ a• exigências legaK; 
fnc:ilr'nlnha-se o prQsonte processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 

A rq u; v1 S O::,.. ó&::> ::2.C:, 
Bauru ............ J •.•. _,..,.:.;_ 
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