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NOTA DO SINTESPEM 

 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO SOBRE FOLHA DE 

PAGAMENTO 

 
O SINTESPEM através desta nota, vem esclarecer a todos sobre o pregão que legitimou o Banco 

Bradesco pela prestação de serviço de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, 

contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de 

Presidente Dutra-MA e a concessão de créditos consignados  em folha de pagamento. 

 

Contudo, fomos informados através do gerente do Bradesco Sr. Agnaldo, que a instituição citada 

tinha sido vitoriosa nesse processo e segundo o mesmo tão breve virá ao sindicato no intuito de 

pontuar mecanismos satisfatórios para melhor atender os servidores. Ainda indagou que a 

transição de negociação, ou seja, de mudança de banco, não será de imediato. 

 

Acrescentou ainda que irá se reunir em números pequenos de servidores para melhores 

esclarecimentos e vantagens que o banco tem a oferecer, respeitando assim os critérios sanitários 

de higiene por causa do Covid-19. 

 

Diante desse acontecimento, o SINTESPEM pede a todos para não se preocuparem pois há 

mecanismos, ou seja, portabilidade de escolha de bancos, sem precisar de pregão nenhum. Caso 

o trabalhador não esteja satisfeito com o seu banco  de origem, pode solicitar sua mudança para 

outro que lhes tragam melhores taxas de juros e outras melhorias. 

 

Portanto, vamos aguardar maiores esclacimentos do Bradesco sobre esse processo de mudança de 

folha de pagamento. 

 

Presidente Dutra-MA, 28 de setembro de 2020 

 

Atenciosamente, 

 

Gilvan Freire 

presidente do SINTESPEM. 
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