
COMO FUNCIONA A CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FUNPREV?

Aposentados e pensionistas  que desejam realizar  empréstimos consignados devem sempre
procurar  as  instituições financeiras  que mantêm convênio com a  FUNPREV,  e autorizar  via
Sistema  de  Margem  Consignável,  que  a  consignação  ou  retenção  seja  feita  no  benefício
previdenciário. 

A margem consignável é calculada pelo Sistema da Folha de Pagamento conforme os critérios
definidos pela Lei Municipal n.º 6.343 de 11 de abril de 2013 e suas posteriores alterações,
bem como pelo Decreto Municipal n.º 11.512 de 04 de abril de 2011, e enviada ao Sistema de
Consignações, através do qual a sua disponibilidade é controlada. 

O critério de utilização da margem estabelece os seguintes limites: 

 30% da remuneração -  Quando utilizado sob a forma de empréstimos – considera-se os
rendimentos  brutos,  abatidos  os  descontos  obrigatórios  (Previdência,  Impostos  de  Renda).
Neste  percentual  também  é  somado  os  valores  de  farmácias,  óticas,  papelarias,  seguros,
dentre outras empresas conveniadas, exceto os casos de empréstimo sob forma de cartão de
crédito e; 

 10% da remuneração – Obedece ao mesmo critério de cálculo acima quando a opção do
servidor é pela utilização sob a forma de cartão consignado. Contudo não são abatidos da
margem os valores referentes a empréstimos, farmácias, óticas, papelarias, dentre outros. 

A legislação municipal prevê que, caso atinja estes tetos de descontos, serão suspensas novas
aquisições através do consignado até liberação da margem. 

A lista de empresas conveniadas pode ser consultada no endereço eletrônico da FUNPREV
www.funprevbauru.sp.gov.br. 

Não há necessidade de intermediários para se contratar empréstimo! 

Em caso de dúvida, o titular do benefício deve sempre preservar em sigilo as informações e
dados  pessoais  e  recomenda-se  ainda  que  os  titulares  de  benefícios  exijam  sempre  a
identificação das pessoas que fazem esse serviço. 

Atenção! 

 Sua senha é pessoal e intransferível! Nunca a forneça a terceiros. 

 Caso ocorra a perda da senha, o beneficiário deverá comparecer à FUNPREV para solicitar
uma nova senha de acesso ao consignado. 

 O servidor ao contratar um empréstimo consignado deve lembrar que esse tipo de operação
representa dívidas que poderão afetar a administração da renda pessoal e familiar, em razão do
comprometimento mensal dos rendimentos pela amortização do empréstimo.

http://www.funprevbauru.sp.gov.br/

