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QUALIFICAÇÃO DO ASSOCIADO: 
 

   
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME: SEXO: M F 

ESTADO CIVIL 

 

Importante: Declaro para os devidos fins de direito que as informações prestadas são verdadeiras. Se qualquer destas 
informações não condiga com a verdade, a OSCIP NÃO ME ABANDONE poderá cancelar este contrato sem 
quaisquer responsabilidades. 
Declaro ainda me identificar com os objetivos sociais da OSCIP NÃO ME ABANDONE, conforme estabelecido 
em seu estatuto, do qual conheço o teor. Responsabilidade em recolher mensalidade e com pontualidade a 
mensalidade associativa livremente escolhida por mim neste documento. Empenhar-me-ei colaborando com as 
metas e objetivos dessa Oscip, sob ética e moral, na qualidade de associado e voluntário. 
Declaro que sou economicamente ativo e que tenho com a OSCIP NÃO ME ABANDONE, um vínculo associativo 
que me garante o exercício de todos os direitos e deveres que cabem a um associado e a um participante do SCS - 
SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS. 
É PROIBIDO O PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA DIRETAMENTE A QUALQUER 
PESSOA, SEJA OU NÃO LIGADA À OSCIP NÃO ME ABANDONE. TODOS OS VALORES DEVERÃO 
SER PAGOS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO E/OU DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NA 
AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE A OSCIP NÃO ME ABANDONE MANTENHA CONTA. 
*ESTA FICHA DE ADESÃO É PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DO SISTEMA DE CONQUISTA 
DE SONHOS EM TODOS OS SEUS PRODUTOS SOCIAIS. 
Data do pagamento do boleto da primeira mensalidade: _____/______/20_____. 

S C D V 

END. RESIDENCIAL: BAIRRO: 

CIDADE: CEP: UF: 

E-MAIL: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

EMPRESA ONDE TRABALHA TELEFONE COMERCIAL 

Nº DE DEPENDENTES 

TEMPO DE SERVIÇO 

QUEM INDICOU: RENDA FAMILIAR ID: 

VENCIMENTO                    
10               20           30  

VALOR DA CARTA DE CRÉDITO 

R$: 

TELEFONE RESIDENCIAL: 

  

ID DO ASSOCIADO: MENS. ASSOCIATIVA R$ 

 
  

 Conjunto Habitacional    
  

 Imóvel Comercial    
  

 Empresa Própria              
  

 Faculdade 

  
 Imóvel Residencial           

  
 Veículo Utilitário     

  
 Veículo Utilitário Frota   

  
 Banco Comunitário do Brasil 

CONTEMPLAÇÃO: 

--------/---------/---------- 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 

ATIVIDADE EXTRA: 

POSSUI VEÍCULO? ________  MARCA:____________________ MODELO:____________________ ANO:________SEGURADORA:_____________ 

ESCOLARIDADE DATA DE NASCIMENTO RG: CPF: 
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QUALIFICAÇÃO DA OSCIP: 
OSCIP Não Me Abandone, constituída em 07 de abril 2009 sob a 
forma de associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob número 
10.949.411/0001-81, com sede na Rua João Mangabinha Filho, n° 
236 – Mangabinha, CEP 45.600-465, Cidade de Itabuna, Estado da 
Bahia. 
1. OBJETIVO DO SISTEMA 
Em cumprimento a Lei 9.790, de 23 de março de 1999 em seu 
capítulo 1; artigo 3 e incisos VII; VIII; IX; X; XI e PARÁGRAFO 
ÚNICO, artigo 4 a OSCIP Não Me Abandone cria o SCS - Sistema de 
Conquista de Sonhos que é um sistema que tem como objetivo 
conceder aos seus associados uranium que aderirem ao sistema, 
determinado crédito solidário para aquisição de bens imóveis 
para fins residenciais isentos de juros, cuja regulamentação 
será regida pelas disposições a seguir. 
2. DEFINIÇÕES 
Não Me Abandone: A OSCIP Não Me Abandone, constituída em 07 de 
abril 2009 sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, 
pessoa jurídica de direito privado, a qual gerencia, entre suas 
atividades, o SCS.  
OSCIP: Título concedido pelo Ministério da Justiça às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, mediante o 
preenchimento dos requisitos legais da Lei 9.790/99, obtido pela 
Não Me Abandone.  
Associado Uranium: Brasileiro, pessoa física, maior, capaz, 
economicamente ativo, que tenha preenchido o cadastro da OSCIP 
Não Me Abandone passando a figurar em seu quadro associativo, 
com valor de mensalidade associativa específica para a 
categoria. 
Mensalidade Associativa: Valor estabelecido pelo associado 
uranium quando do seu cadastro no Sistema de Conquista de Sonhos 
– SCS/Imóvel Residencial, que será pago mensalmente à OSCIP Não 
Me Abandone com objetivo de apoiar a entidade na busca de seus 
objetivos, estabelecidos no Estatuto Social.  
SCS: O Sistema de Conquista de Sonhos, também denominado SCS, é 
um sistema desenvolvido e administrado pela OSCIP Não Me 
Abandone que tem a propriedade de reunir recursos financeiros 
junto aos associados uranium, empresas patrocinadoras, outras 
entidades do terceiro setor e os três níveis de governo, 
formando um fundo que se converte em crédito solidário para 
aquisição de imóvel residencial isento de juros.  
Contrato de Concessão de Crédito Solidário: Documento que 
regulamenta a utilização do crédito solidário que será assinado 
pela OSCIP Não Me Abandone e o associado uranium contemplado 
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quando da entrega da carta de crédito (fornecido pela OSCIP Não 
Me Abandone).  
Termo de Opção de Compra: Documento onde constarão os dados 
detalhados do associado-comprador, vendedor e do objeto da 
transação (fornecido pela OSCIP Não Me Abandone).  
Autorização para Avaliação: Documento onde constarão os dados do 
objeto da transação, bem como assinatura do vendedor autorizando  
a OSCIP Não Me Abandone a proceder à avaliação no caso de 
imóvel.(Fornecido pela OSCIP Não Me Abandone).  
CONTEMPLAÇÃO: Momento em que é emitida a carta de crédito, 
formalizando a liberação do crédito solidário requerido e 
autorizando o ASSOCIADO URANIUM a buscar o imóvel.  
DOAÇÃO: Evento mensal que viabiliza a antecipação da 
CONTEMPLAÇÃO para ASSOCIADOS URANIUM habilitados.  
ASSOCIADO HABILITADO: Todo o ASSOCIADO da OSCIP Não Me Abandone, 
participante do SCS, não contemplado, que tenha efetuado o 
pagamento da MENSALIDADE ASSOCIATIVA no mês anterior. 
PARTICIPAÇÃO: Para a participação no Sistema de Conquista de 
Sonhos da OSCIP Não Me Abandone, o ASSOCIADO URANIUM deverá 
formalizar sua intenção por meio da manifestação formal através 
do preenchimento e envio para a OSCIP Não Me Abandone do 
CADASTRO DE ADESÃO ASSOCIATIVA E CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
CRÉDITO SOLIDÁRIO DO SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS – SCS/Imóvel 
Residencial.  
TEMPO DE PARTICIPAÇÃO: Critério de CONTEMPLAÇÃO que ordena os 
ASSOCIADOS habilitados considerando o tempo de participação na 
OSCIP Não Me Abandone.  
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO: Prazo mínimo de 24 
(vinte e quatro) meses de pagamento mensal, pontual e 
ininterrupto, utilizado para determinar a capacidade do 
ASSOCIADO URANIUM em cumprir com o compromisso financeiro 
específico, conforme sua opção de crédito. 
FUNDO DE RESERVA: Fundo que visa reforçar a auto sustentação 
deste programa social, conforme item 4.14. 
3 - DO OBJETO  
O presente regulamento tem como objeto demonstrar claramente as 
atribuições das partes na relação estabelecida entre a OSCIP Não 
Me Abandone e o ASSOCIADO URANIUM inscrito no SCS na busca do 
objetivo do recebimento, por parte deste último, de um crédito 
solidário para aquisição de bem imóvel para fins residenciais. 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS  
4.1. DA ORIGEM DOS RECURSOS  
Os recursos necessários à concessão dos créditos solidários são 
provenientes das mensalidades associativas bem como eventuais 
excedentes destas. Poderão compor esses recursos, valores 
auferidos de convênios ou termos de parceria com entidades 



CADASTRO DE ADESÃO ASSOCIATIVA E CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DO SISTEMA DE CONQUISTA 

DE SONHOS SCS/IMÓVEL RESIDENCIAL 

Sede: Rua João Mangabinha Filho, 236 – Mangabinha – Itabuna (BA) – CEP: 45.600-465   Página 4 
 

públicas e privadas, doações de pessoas físicas e jurídicas, 
patrocínios, todos arrecadados pela OSCIP Não Me Abandone, sendo 
que esta será encarregada de operacionalizar ações para 
potencializar a captação de recursos direcionados ao SCS, seja 
por meio da divulgação do programa, seja por meio de trabalho em 
campo, objetivando angariar fundos para operacionalização do 
sistema. 
A Oscip Não Me Abandone poderá ceder ou transferir, no todo ou 
em parte, os direitos, obrigações e garantias do presente 
contrato, podendo para tanto entregar ao cessionário toda a 
documentação relativa ao crédito solidário. 
4.2. DA OPÇÃO POR PARTICIPAR DO SCS  
Para a participação no Sistema de Conquista de Sonhos da OSCIP 
Não Me Abandone, o ASSOCIADO URANIUM deverá formalizar sua 
intenção por meio de manifestação formal através da emissão, 
assinatura em nosso cadastro, onde declara estar ciente do 
presente regulamento.  
4.3. DA ADESÃO AO SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS – SCS/Imóvel  
     Residencial 
O ASSOCIADO URANIUM deverá preencher seu cadastro e assinar o 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DO SISTEMA DE 
CONQUISTA DE SONHOS – SCS/IMÓVEL RESIDENCIAL através do nosso 
site e deste, comprovar sua capacidade de pagamento através de 
pagamentos mensais, pontuais e ininterruptos de sua MENSALIDADE 
ASSOCIATIVA.  
4.3.1. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PARTICIPAÇÃO NO SCS  
Quando o ASSOCIADO URANIUM não contemplado deixa de pagar sua 
MENSALIDADE ASSOCIATIVA, ou efetuar este pagamento em atraso, 
sua participação no SCS será automaticamente suspensa, até que 
este volte a cumprir com a COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DE 
PAGAMENTO.  
4.3.2. DA TOLERÂNCIA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM  
       ATRASO  
Considera-se, para os efeitos deste contrato, uma tolerância de 
05 dias corrido após o vencimento, para pagamento da Mensalidade 
Associativa, sem que esta seja considerada em atraso, ou uma 
tolerância de 08 dias corridos mediante solicitação e 
justificativa por escrito ao suporte, tendo ciência de que caso 
ocorra esse atraso no pagamento de qualquer das obrigações 
decorrentes deste contrato sobre as quantias devidas incidirão, 
desde a data do seu inadimplemento até a data do seu pagamento, 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, multa 
moratória de 2% (dois por cento) e juros remuneratórios de 0,33% 
(zero vírgula trinta e três por cento) cobrados por dia de 
atraso. 
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A tolerância de uma das partes pelo não cumprimento de 
obrigações contratuais pela parte contrária será considerada 
mera liberalidade e não importará novação, perdão ou alteração 
contratual. 
O ASSOCIADO URANIUM concorda em efetuar os pagamentos por meio 
de ficha de compensação bancária ou de carnês próprios os quais 
serão enviados para o endereço indicado no cadastro ou ainda 
através de débito automático em conta corrente. A falta de 
recebimento do carnê não exime da obrigação de efetuar os 
pagamentos das prestações nos vencimentos. Nessa hipótese, o 
ASSOCIADO URANIUM compromete-se a entrar em contato com a Oscip 
Não Me Abandone para ser informado do valor da prestação e a 
forma de pagamento. 
No caso de inadimplemento de qualquer obrigação prevista neste 
item, em especial a falta de pagamento de qualquer valor 
pactuado, o ASSOCIADO URANIUM tem a ciência que terá que 
entregar o BEM a OSCIP NÃO ME ABANDONE, a qual ficará obrigada a 
vendê-lo a terceiros, aplicar o preço de pagamento do saldo 
devedor deste contrato e das despesas dispendidas em relação ao 
BEM até a sua total liberação para venda, inclusive as despesas 
de cobrança, e a entregar o saldo se houver, para o ASSOCIADO 
URANIUM, tudo independentemente de leilão, hasta pública, 
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial. O ASSOCIADO URANIUM tem ciência que ficará 
responsável pelo pagamento de eventual saldo devedor ainda 
restante.  
4.3.3. DA DESISTÊNCIA DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA 
O ASSOCIADO URANIUM que desistir do pagamento da MENSALIDADE 
ASSOCIATIVA terá esses recursos devolvidos ao final do prazo 
estipulado na escolha da sua carta de crédito, abatendo-se as 
taxas de: 10% (dez por cento) relativa a administração; 20% 
(vinte por cento) relativa a honorários advocatícios; 10% (dez 
por cento) relativa a sustentabilidade do SCS – Sistema de 
Conquista de Sonhos/Imóvel Residencial e 20% (vinte por cento) 
relativa a multa contratual por quebra de contrato, todas 
inerentes a sua referida associação e será automaticamente 
excluído do quadro de associados uranium. 
No entanto, se for do seu interesse voltar a participar do 
SCS/Imóvel Residencial deverá formalizar novo contrato. 
Uma segunda opção, uma vez existindo esse interesse de retorno 
do ASSOCIADO URANIUM, o mesmo poderá solicitar a 
paralisação/suspensão do pagamento das suas mensalidades para 
quanto lhe for conveniente, restabelecer os referidos pagamentos 
com sua volta ao início do período de COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE 
DE PAGAMENTO. Por sua vez, a Oscip Não Me Abandone se compromete 
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a restituir os valores anteriormente repassados da seguinte 
forma: o ASSOCIADO URANIUM terá em suas últimas prestações (após  
o recebimento da carta de crédito), descontados os valores 
correspondentes em quantidade igual de MENSALIDADES 
ASSOCIATIVAS, ou seja, os valores anteriormente repassados serão 
transformados em número de MENSALIDADES ASSOCIATIVAS e estas 
servirão de desconto em favor do ASSOCIADO URANIUM. 
Como terceira opção, o ASSOCIADO URANIUM poderá optar pela 
atualização das mensalidades que porventura estiverem em atraso, 
desde que as regularize com o recolhimento dos juros e multas do 
referido período e com isso não altere seu prazo de contemplação 
e nem o obrigue a reiniciar seu período de comprovação de 
capacidade de pagamento, mas apenas uma vez durante o referido 
período de capacidade de pagamento e que desde que o atraso não 
seja superior a três meses.  
4.3.4. DO DEPÓSITO GARANTIDO 
Visando oferecer maior garantia além das anteriormente 
apresentadas, criamos a opção do DEPÓSITO GARANTIDO, onde o 
ASSOCIADO URANIUM ao optar por esta, acrescentará 25% (vinte e 
cinco por cento) ao mês sobre a MENSALIDADE ASSOCIATIVA 
escolhida. Esse valor ficará aplicado em nome da OSCIP Não Me 
Abandone no estabelecimento bancário indicado por ela, figurando 
esta como titular da conta e ficará bloqueado pelo prazo de 24 
(VINTE E QUATRO) a 42 (QUARENTA E DOIS) meses, conforme o valor 
da carta de crédito escolhida. A condição para o saque do valor 
total na data final por parte do ASSOCIADO URANIUM será no caso 
em que a OSCIP Não Me Abandone não cumprir com o compromisso da 
entrega da carta de crédito na data prometida. Uma vez entregue 
a referida carta de crédito, a OSCIP Não Me Abandone estará 
liberada para o saque na referida aplicação. 
Em caso de desistência por parte do ASSOCIADO URANIUM, forma que 
se ocasionará mediante inadimplência de 03 (três) meses 
consecutivos, a MENSALIDADE ASSOCIATIVA já paga reverterá 
integralmente em favor da OSCIP Não Me Abandone, podendo esta 
transferir da conta vinculada (DEPÓSITO GARANTIDO), 
imediatamente para sua conta não vinculada, devendo ser 
revertido em prol de alguma de suas campanhas sociais vigentes. 
Entretanto, o ASSOCIADO URANIUM poderá se beneficiar das opções 
contidas no item 4.3.3 deste contrato. 
4.4. DO VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E SEU LIMITE  
O crédito pretendido deverá ser no MÁXIMO OU IGUAL a 500 vezes o 
valor da menor MENSALIDADE ASSOCIATIVA paga nos últimos seis 
meses da data da sua CONTEMPLAÇÃO, sendo que este valor não 
poderá ultrapassar o limite ora estabelecido de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), não havendo valor mínimo, 
sendo que a menor mensalidade associativa não poderá ser 
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inferior a R$ 70,00 (setenta reais), observando-se que o imóvel 
a ser adquirido deverá estar em situação totalmente regular. 
4.5. DA INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENDA PARA OBTENÇÃO DO  
     CRÉDITO  
Não haverá exigência de comprovação de renda, uma vez que a 
capacidade financeira é atestada pelo histórico de pagamentos 
regulares e pontuais das mensalidades associativas.  
4.6. DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CONCESSÃO DO CRÉDITO  
Os créditos serão distribuídos entre os ASSOCIADOS URANIUM na 
seguinte ordem de prioridade:  
- Tempo de Participação e 
- Critério de MÉRITO. 
4.6.1. DA CONTEMPLAÇÃO POR TEMPO DE PARTICIPAÇÃO  
4.6.1.1 DA HABILITAÇÃO 
Todo o ASSOCIADO URANIUM da OSCIP Não Me Abandone, participante 
do SCS, não contemplado, que tenha efetuado o pagamento da 
MENSALIDADE ASSOCIATIVA de forma regular e pontual pelo período 
mínimo de quantidade de meses de acordo com sua opção de 
crédito, passa a ter prioridade no recebimento das cartas de 
crédito, independente do critério de mérito. Este período 
entendido como de comprovação de capacidade de pagamento pode 
ser alterado sempre que necessário, prevalecendo individualmente 
o menor período entre o determinado na ADESÃO ou o novo. Como 
início da contagem deste período, fica estabelecido o do 
pagamento da primeira MENSALIDADE ASSOCIATIVA. 
4.6.1.2 DO AUMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA  
Caso o ASSOCIADO URANIUM deseje aumentar sua mensalidade 
associativa, ele terá que cumprir um novo período de capacidade 
de pagamento para que esse novo valor seja referência para 
cálculo da carta de crédito. 
4.6.1.3 DA DIMINUIÇÃO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 
Caso o ASSOCIADO URANIUM deseje diminuir sua mensalidade 
associativa, o valor do crédito concedido será equivalente ao 
montante menor. Se o ASSOCIADO URANIUM desejar retornar o 
pagamento em valor maior, deverá quitar a diferença à menor 
recolhida ou voltar a cumprir o período de capacidade de 
pagamento. 
4.6.1.4. DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 
Os pagamentos deverão ser realizados em dia observando-se sua 
data de vencimento (escolhida pelo associado no preenchimento do 
seu cadastro), sem acarretamento de juros. 
Toda e qualquer parte administrativa, inclusive cobrança, deverá 
ser realizada pela OSCIP Não Me Abandone. 
Após a assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda do 
Imóvel, o ASSOCIADO URANIUM passará a pagar 50% (cinqüenta por 
cento)da mensalidade associativa. 



CADASTRO DE ADESÃO ASSOCIATIVA E CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DO SISTEMA DE CONQUISTA 

DE SONHOS SCS/IMÓVEL RESIDENCIAL 

Sede: Rua João Mangabinha Filho, 236 – Mangabinha – Itabuna (BA) – CEP: 45.600-465   Página 8 
 

4.7. DA CONTEMPLAÇÃO POR CRITÉRIO DE MÉRITO 
4.7.1. DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EM BENEFÍCIO DA OSCIP NÃO ME  
       ABANDONE 
Pelo critério de mérito será avaliado o desempenho pessoal de 
cada ASSOCIADO URANIUM no cumprimento das metas coletivas, 
beneficiando com prioridade os mais ativos e eficientes quanto 
aos resultados demonstrados, sempre em conformidade aos 
objetivos da OSCIP Não Me Abandone. Para mensurar o desempenho 
de cada ASSOCIADO URANIUM, será instituído um sistema de 
pontuação onde cada atividade terá seu grau de relevância. 
4.7.1.2. DO RESGATE DA PONTUAÇÃO 
O ASSOCIADO URANIUM poderá resgatar sua pontuação adquirida 
durante a vigência de pagamentos pontuais e regulares, desde que 
efetue o pagamento de todas as mensalidades associativas que 
porventura estejam em atraso.  
4.8. DOS IMPEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO 
4.8.1. DA PERDA DA CONTEMPLAÇÃO POR IRREGULARIDADE DAS  
       INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ASSOCIADO URANIUM  
Caso seja apurada qualquer irregularidade nas informações 
prestadas pelo ASSOCIADO URANIUM à OSCIP Não Me Abandone, tal 
fato acarretará na perda do direito do recebimento do crédito e 
eventual exclusão do quadro de ASSOCIADOS URANIUM.  
4.8.2. DA PERDA DA CONTEMPLAÇÃO DEVIDO À CONDUTA INCOMPATÍVEL  
       COM OS OBJETIVOS DO SISTEMA  
Caso seja apurada qualquer conduta do ASSOCIADO URANIUM que seja 
incompatível com a finalidade social do sistema, tal fato 
acarretará na perda do direito do recebimento do crédito e 
eventual exclusão do quadro de ASSOCIADOS URANIUM.  
4.8.3. DA PERDA DE CONTEMPLAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA 
A falta de regularidade e pontualidade no pagamento da 
mensalidade associativa acarretará na perda da contemplação 
pelos dois critérios: Tempo de Participação e Critério de 
Méritos. 
4.9. DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO SOLIDÁRIO 
O crédito solidário concedido pela OSCIP Não Me Abandone, como 
já mencionado, tem como objetivo auxiliar o ASSOCIADO URANIUM na 
aquisição da sua casa própria, podendo, portanto, ser utilizado 
dentro do mercado de imóveis residenciais em qualquer cidade do 
Território Nacional, cobrindo até 100% do valor do bem, nas 
seguintes condições:  
4.9.1. DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO SOLIDÁRIO 
O prazo de utilização do crédito solidário concedido será de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da emissão da carta de crédito, 
sendo que uma vez superado este, o ASSOCIADO URANIUM perderá o 
direito de utilização, não obstante à possibilidade de ser 
contemplado novamente de acordo com as regras do sistema, no 
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entanto ficará com o crédito do total pago até o referido 
momento,para abatimento das prestações do imóvel, quando 
contemplado. Este prazo de 180 (cento e oitenta) dias poderá ser 
interrompido ou suspenso devido à apresentação por parte do 
ASSOCIADO URANIUM de toda a documentação exigida.  
4.9.2. DOS TIPOS DE IMÓVEIS 
O crédito concedido ao ASSOCIADO URANIUM poderá ser utilizado na 
aquisição de imóveis urbanos, tais como casas, terrenos e 
apartamentos, inclusive imóveis na planta que não possuam 
cláusulas hipotecárias ou outras restrições à livre 
comercialização ou ao estabelecimento de livre garantia, devendo 
possuir seguro para obra, desde que possa ser utilizado pela 
OSCIP Não Me Abandone o instituto jurídico da ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA, disciplinado na Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997, 
onde a OSCIP Não Me Abandone figurará como CREDORA FIDUCIÁRIA.  
4.9.2.1. DA CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO  
O ASSOCIADO URANIUM poderá utilizar o crédito para construção em 
terreno de sua propriedade, porém tal procedimento estará 
condicionado à aprovação da Diretoria da OSCIP Não Me Abandone, 
depois de analisado cada caso levando em consideração os riscos 
e garantias ofertadas.  
O ASSOCIADO URANIUM poderá construir seu imóvel mediante projeto 
elaborado por uma construtora regularizada e contratada pela 
OSCIP Não Me Abandone, desde que o terreno também esteja 
totalmente regularizado. 
4.9.2.2. DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII) 
O ASSOCIADO URANIUM poderá utilizar o crédito solidário em 
ESCRITÓRIOS MUNICIPAIS ou ESTADUAIS da OSCIP Não Me Abandone, 
desde que estes tenham como principal objetivo o fomento à 
habitação residencial e/ou qualquer uma das finalidades da OSCIP 
Não Me Abandone. Tal procedimento estará condicionado à 
aprovação da Diretoria da OSCIP Não Me Abandone que, depois de 
analisado cada caso, levando em consideração os riscos e 
garantias ofertadas, emitirá parecer de aprovação ou não. O 
associado poderá utilizar seu crédito também nos empreendimentos 
em que a OSCIP Não Me Abandone detiver total posse, 
estabelecendo-se através de contrato próprio o retorno de cada 
parte. 
4.9.2.3. DA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS  
O ASSOCIADO URANIUM poderá utilizar o crédito para quitação de 
seu imóvel residencial financiado, porém o crédito deverá ser 
igual ou superior ao saldo devedor apresentado pelo credor, 
considerando que o bem será alienado fiduciariamente à OSCIP Não 
Me Abandone.  
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4.9.2.4. DA CESSÃO DE DIREITOS  
O ASSOCIADO URANIUM poderá ceder sua carta de crédito a 
terceiros, informando formalmente à Organização para assinatura 
de instrumento próprio com expressa anuência da OSCIP Não Me 
Abandone, sendo que esta operação estará condicionada à 
aprovação da diretoria, bem como ao pagamento por parte do 
ASSOCIADO URANIUM das despesas e taxas necessárias para tanto. 
Neste caso, o cedente oferecerá seu aval ao cessionário, que 
deverá ser cidadão brasileiro, maior e capaz, associando-se à 
OSCIP Não Me Abandone, assumindo o pagamento da MENSALIDADE 
ASSOCIATIVA equivalente à do cedente (ASSOCIADO URANIUM).  
O ASSOCIADO URANIUM cedente dos direitos figurará como 
responsável solidário pela dívida assumida pelo cessionário no 
instrumento de cessão do crédito e, se possível, na escritura do 
imóvel.  
4.10. DO PROCEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DO CRÉDITO SOLIDÁRIO;  
4.10.1. DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL.  
No ato do recebimento da carta de crédito, o ASSOCIADO URANIUM e 
a OSCIP Não Me Abandone assinarão o TERMO DE RECEBIMENTO DE 
CRÉDITO SOLIDÁRIO, conforme modelo publicado na web site da 
OSCIP Não Me Abandone.  
No mesmo ato, o ASSOCIADO URANIUM receberá um documento 
denominado TERMO DE OPÇÃO DE COMPRA, bem como uma AUTORIZAÇÃO 
PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.  
Encontrado o imóvel a ser adquirido, o ASSOCIADO URANIUM e o 
vendedor deverão preencher os documentos citados e entregá-los 
na sede da OSCIP Não Me Abandone (ou nos Escritórios Municipais 
ou Estaduais conforme cada caso), juntamente com cópias 
autenticadas de seus documentos pessoais (CPF/MF e RG) e de seus 
respectivos cônjuges, quando for o caso.  
4.10.2. DA APROVAÇÃO DO NEGÓCIO 
Após o recebimento de toda documentação em cópias autenticadas, 
bem como os termos assinados mediante o reconhecimento de firma, 
a OSCIP Não Me Abandone providenciará o levantamento das 
certidões para a análise a ser concluída no prazo de 60 
(sessenta) dias que, caso não haja objeções, ao ASSOCIADO 
URANIUM será comunicado acerca do agendamento para outorga da 
respectiva escritura de compra e venda com alienação fiduciária.  
Referido prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período em caso 
fortuito ou força maior, sendo que tal prorrogação não 
prejudicará o prazo para a utilização da carta de crédito por 
parte do ASSOCIADO URANIUM.  
A OSCIP Não Me Abandone efetuará a avaliação do imóvel a ser  
adquirido mediante a utilização de profissionais capacitados 
para tanto, sendo que havendo desacordo entre o valor informado 
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no TERMO DE OPÇÃO DE COMPRA e a avaliação procedida, será 
descartada a proposta.  
Em quaisquer casos, observada qualquer irregularidade no 
negócio, será enviada uma carta ao ASSOCIADO URANIUM contendo o 
motivo da não aceitação.  
Constatada a regularidade do negócio, a OSCIP Não Me Abandone 
entrará em contato com o ASSOCIADO URANIUM informando para 
agendar a data para assinatura da escritura de compra e venda de 
imóvel. 
4.10.3. DO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO 
Além dos casos previstos em Lei, o presente contrato será 
considerado vencido antecipadamente, independentemente de 
qualquer aviso, interpelação, notificação judicial ou 
extrajudicial, podendo a OSCIP NÃO ME ABANDONE exigir o 
pagamento da totalidade do saldo devedor e de todos os valores 
decorrentes da mesma, nas seguintes hipóteses: 

a) caso o ASSOCIADO URANIUM deixe de cumprir qualquer 
obrigação decorrente deste contrato ou de qualquer outra 
obrigação assumida pelo ASSOCIADO URANIUM junto a OSCIP NÃO 
ME ABANDONE; 

b) o ASSOCIADO URANIUM não permita a vistoria do BEM entregue 
a OSCIP NÃO ME ABANDONE em alienação fiduciária; 

c) atraso ou falta de pagamento periódicos junto aos órgãos 
competentes;  

d) atraso ou falta dos pagamentos periódicos do IPTU – Imposto 
Predial Territorial Urbano e/ou seguro obrigatório; 

e) se o BEM não for protegido contra turbações ou esbulhos; 
f) se forem penhorados, arrestados, gravados em favor de ou 

onerados por terceiros; 
g) se for apurada a falsidade, falsificação ou inexatidão de 

qualquer documento, declaração ou informação, prestada ou 
fornecida a OSCIP NÃO ME ABANDONE; 

h) se o ASSOCIADO URANIUM tiver título indicado para protesto; 
i) se for declarada insolvência civil, se o ASSOCIADO URANIUM 

propor pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. 
O ASSOCIADO URANIUM declara que o presente contrato é título 
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, 
líquida e exigível, seja pela soma indicada no cadastro ou 
escritura, seja pelo saldo devedor demonstrado pela OSCIP NÃO ME 
ABANDONE em planilha de cálculo. 
O ASSOCIADO URANIUM atesta a verificação da procedência, 
natureza, qualidade, estado e legitimidade do BEM objeto do 
financiamento e isenta a OSCIP NÃO ME ABANDONE de toda e 
qualquer responsabilidade por: vícios aparentes ou ocultos do 
BEM. 
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Este contrato é emitido em duas vias de igual teor e forma, 
ficando estabelecido que somente a via entregue a OSCIP NÃO ME 
ABANDONE é negociável. 
4.11. DA OUTORGA DE ESCRITURA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
4.11.1. DA ASSINATURA DA ESCRITURA  
O ASSOCIADO URANIUM declara-se responsável pelo cumprimento de 
todas as obrigações pecuniárias, principal e acessórias 
resultantes deste contrato, nos termos dos artigos 264 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro. 
Ainda em garantia de todas as obrigações contraídas neste 
contrato, o ASSOCIADO URANIUM dá a Oscip Não Me Abandone em 
Alienação Fiduciária, nos termos dos artigos 1361 a 1368 do 
Código Civil Brasileiro e do artigo 66 da Lei 4.728/65 com nova 
redação que lhe deu o Decreto-Lei 911/69, alterada pela Lei 
10.931/04, o bem descrito e caracterizado no quadro de 
GARANTIA/BEM FINANCIADO da Carta de Crédito. 
Em razão da garantia ora constituída, o ASSOCIADO URANIUM 
transfere a Oscip Não Me Abandone o domínio e posse indireta do 
bem alienado fiduciariamente, tornando-se ele ASSOCIADO URANIUM 
possuidor direto e depositário com as responsabilidades e 
encargos que lhes incumbem, de acordo com a lei civil e penal. 
A cláusula de Alienação Fiduciária constará sob a 
responsabilidade e custas do ASSOCIADO URANIUM em todos os 
documentos do bem alienado, bem como no Registro de Compra e 
Venda. O descumprimento da presente obrigação ensejará no 
vencimento antecipado deste contrato e a exigibilidade do 
cumprimento de todas as obrigações do ASSOCIADO URANIUM. 
A Oscip Não Me Abandone poderá, a qualquer momento, vistoriar o 
bem alienado fiduciariamente, bem como examinar os documentos a 
ele relativos. 
O ASSOCIADO URANIUM se obriga a manter íntegra a garantia 
prestada, bem como reforçá-la e/ou substituí-la, a critério 
exclusivo da Oscip Não Me Abandone, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar do recebimento de aviso escrito da Oscip 
Não Me Abandone. 
Uma vez concretizada a aprovação, será efetivado o Registro de 
Compra e Venda, onde o ASSOCIADO URANIUM alienará 
fiduciariamente à Oscip Não Me Abandone, em garantia ao 
pagamento do saldo devedor.  
O Registro de Compra e Venda com alienação fiduciária 
reproduzirá os termos e condições deste CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
CRÉDITO SOLIDÁRIO, no que for pertinente, especialmente no que 
se refere ao reajuste monetário do saldo devedor, tudo em 
perfeita consonância aos termos da Lei 9.514/97. A garantia 
vigorará até quitação integral das obrigações assumidas pelo 
ASSOCIADO URANIUM.  
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4.11.2. DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO AO VENDEDOR  
No ato do registro da escritura, o valor negociado pelo imóvel 
será pago diretamente ao vendedor, mediante cheque ou depósito 
bancário realizado pela OSCIP Não Me Abandone.  
4.12. DO PAGAMENTO DO CRÉDITO RECEBIDO  
4.12.1. DO PRAZO PARA PAGAMENTO  
O ASSOCIADO URANIUM poderá efetuar o pagamento do saldo devedor 
em até 420 (quatrocentos e vinte) meses, desde que observado o 
tempo de vida útil remanescente do imóvel, podendo efetuar a 
quitação total ou parcial do saldo antes de completado referido 
período.  
4.12.2. DA INEXISTÊNCIA DE JUROS  
O pagamento do saldo devedor será totalmente isento de juros, 
aplicando-se apenas o índice de correção monetária.  
4.12.3. DA CORREÇÃO MONETÁRIA  
As prestações serão corrigidas anualmente utilizando como base 
os seguintes índices, respeitando-se essa ordem de prioridade: 

1- IGP-M/FGV; 
2- INCC/FGV; 
3- INPC/IBGE; 
4- IPCA/IBGE;  
5- IPC/FIPE. 

4.12.4. DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR  
Mediante a quitação total do saldo devedor que restará apontado 
na escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, 
caberá à OSCIP Não Me Abandone emitir o competente termo de 
quitação e de liberação do ônus real, para que, com sua 
averbação, proceda-se a desoneração do imóvel em questão.  
4.12.5 – DA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 
O ASSOCIADO URANIUM, após ser beneficiado com crédito concedido, 
deverá manter o pagamento de suas mensalidades associativas 
enquanto perdurar o respectivo benefício.  
4.13. DO SEGURO  
Quando da outorga da escritura, o ASSOCIADO URANIUM deverá 
aderir a um seguro de vida que possibilitará o pagamento total 
da dívida em caso de falecimento, invalidez permanente total por 
acidente, danos ao imóvel (incêndio, por exemplo) ou antecipação 
especial nos termos da apólice e por doença do mesmo.  
Caso o ASSOCIADO URANIUM supere o limite de idade para 
contratação do seguro ou em caso de forte agravo no valor da 
prestação, poderá utilizar-se do instituto da cessão de direitos 
prevista no item 4.9.2.4.  
O ASSOCIADO URANIUM poderá contratar qualquer seguradora do 
mercado, obrigando-se a manter o bem alienado fiduciariamente 
segurado contra os riscos inerentes à sua natureza, às suas 
expensas, por quantia não inferior ao valor da garantia, 
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devendo, na respectiva apólice ou contrato, figurar o nome da 
Oscip Não Me Abandone como beneficiária da indenização em 
decorrência do sinistro, e de amortizar o saldo devedor no valor 
correspondente a três prestações do financiamento, no caso de 
desemprego involuntário ou incapacidade física temporária por 
acidente, respeitado o limite máximo de indenização no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), obedecidas as condições 
contratuais do seguro. 
Ocorrendo a liquidação antecipada do contrato de financiamento, 
o valor referente à devolução proporcional do prêmio do seguro 
poderá ser utilizado para amortizar o saldo devedor no momento 
da quitação. 
Para a consecução do Seguro de Proteção Financeira, o ASSOCIADO 
URANIUM autoriza, desde já, a Oscip Não Me Abandone a fornecer à 
seguradora ou associação com esse fim, informações relativas a 
este contrato.  
Ocorrendo sinistro por Desemprego Involuntário e Incapacidade 
Física Temporária por Acidente, o ASSOCIADO URANIUM não fica 
desobrigado a cumprir as obrigações pecuniárias deste contrato, 
até a respectiva seguradora ou associação efetuar o pagamento da 
indenização. 
Os aposentados não são elegíveis às coberturas de Incapacidade 
Física Temporária por Acidente e Desemprego Involuntário. 
A ESTIPULANTE do seguro é a Oscip Não Me Abandone.  
4.14. DO FUNDO DE RESERVA 
O FUNDO DE RESERVA é uma contribuição diferente da mensalidade 
associativa e também não é extraordinária e que deve ser 
suportada pelo ASSOCIADO URANIUM. 
Este recurso deve ser arrecadado mensalmente, em valor 
percentual incidente sobre a mensalidade associativa e tem 
destinação específica dentro da administração financeira da 
OSCIP Não Me Abandone através do SCS/Imóvel Residencial. Como 
praticamente todos os fundos de reservas praticados/cobrados no 
Brasil tem o valor fixado em 10% (dez por cento), adotamos 
idêntico critério, sendo assim, fixado em 10% (dez por cento) da 
mensalidade associativa, a qual é definida a critério do 
associado uranium quando preenchimento do cadastro e Contrato do 
Sistema de Conquista de Sonhos – SCS/Imóvel Residencial. 
A principal destinação do FUNDO DE RESERVA é garantir a 
continuidade do funcionamento do SCS quando surgem despesas 
imprevistas e de urgência, e ainda de formar recursos para 
viabilizar os investimentos comuns em benefício dos associados 
uranium ao SCS/Imóvel Residencial. 
Como são recursos financeiros, na maioria dos casos para 
aplicação somente em longo prazo, será aberto em estabelecimento 
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bancário conta corrente especialmente para esse fim, para que o 
saldo e que também possa ser destacado e ser aplicado para não  
perder seu valor real e, de preferência, produzir renda, 
crescer. 
Os recursos do FUNDO DE RESERVA não serão aplicados em ações ou 
imóveis vez que, pela própria natureza de sua finalidade, podem 
ser necessários de imediato, sem tempo de esperar bom momento na 
bolsa de valores ou mercado favorável no ramo imobiliário, 
portanto, esses recursos serão objeto de aplicação financeira 
segura, com total liquidez, capaz de ser transformada em 
dinheiro em 24 horas.  
Esses recursos somente serão utilizados para fazer face às 
emergências e não simplesmente a uma despesa imprevista. 
O FUNDO DE RESERVA é um patrimônio da OSCIP Não Me Abandone, 
portanto, não poderá a assembléia geral, por qualquer motivo, 
distribuir os valores em depósito entre os associados uranium, 
salvo se a decisão for aprovada pela totalidade dos associados 
uranium, sem qualquer dissidência ou ressalva. 
Os principais objetivos deste FUNDO DE RESERVA são de 
possibilitar a entrega de, no mínimo, uma carta de crédito em 
cada assembléia ordinária mensal, cobrindo eventual 
insuficiência de receita e cobrir eventual diferença de 
prestação. Com isso, o FUNDO DE RESERVA também ajudará na auto-
sustentação do Sistema de Conquista de Sonhos – SCS/Imóvel 
Residencial. 
O FUNDO DE RESERVA somente será cobrado mensalmente após o 
início do pagamento das prestações do imóvel. 
4.15. DAS DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO  
      SOLIDÁRIO 
Não se consideram incluídos na utilização do crédito solidário e 
deverão ser arcadas com recursos próprios do ASSOCIADO URANIUM e 
são de sua exclusiva responsabilidade nas épocas oportunas as 
despesas descritas neste item, porém, as despesas descritas nos 
itens 4.15.1 e 4.15.2 abaixo, poderão, a critério do ASSOCIADO 
URANIUM, ser pagas à vista pela OSCIP Não Me Abandone e 
descontados do crédito recebido pelo ASSOCIADO URANIUM, desde 
que este formalmente solicitar e autorizar. 
Caso o valor do imóvel atinja a integralidade do valor da carta 
de crédito concedida, o ASSOCIADO URANIUM poderá utilizar-se de 
um crédito adicional limitado a 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da referida carta de crédito, a ser descontada nos mesmos 
termos desta, com fins específicos de cobrir custos de 
documentação de escritura e taxas do ato cartorário.  
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4.15.1. DAS DESPESAS INICIAIS  
Todas as despesas decorrentes do presente contrato necessárias à 
efetivação do negócio, tais como cópias, documentação, 
certidões, matrículas, emolumentos etc.;  
- Avaliação do imóvel;  
- O pagamento do valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
crédito conseguido, para pagamento do captador de recursos; 
- O pagamento do valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
crédito concedido, para análise de documentos, análise de risco, 
acompanhamento de escritura e registro de alienação fiduciária.  
4.15.2. DAS DESPESAS NO ATO DA OUTORGA DA ESCRITURA  
Registro da escritura, impostos de transmissão (ITBI), e 
qualquer outro tributo ou encargo que venha a ser devido em 
decorrência da operação de compra e venda, mesmo que lançado em 
nome da OSCIP Não Me Abandone e ainda as despesas com registro 
de imóveis relativas às averbações, registros, 
individualizações, atribuição de construção etc., qualquer novo 
tributo ou majoração nas alíquotas ou das bases de cálculo 
vigentes, que em consequência de futuro diploma legal, venha a 
onerar o presente negócio, ainda que em nome da Oscip Não Me 
Abandone. 
4.15.3. DAS DESPESAS POSTERIORES À OUTORGA DA ESCRITURA  

a) Os impostos (inclusive IPTU), taxas e demais encargos 
legais que a partir da aquisição recair sobre o imóvel, 
bem como eventuais despesas de condomínio; 

b) As despesas cobradas pelas respectivas empresas 
concessionárias ou poder público, devido à prestação de 
serviços, tais como: energia elétrica; água; esgotos; gás; 
telefone, entre outras; 

c) Eventuais melhorias de acabamento, instalações ou 
equipamentos; 

d) Seguro obrigatório; 
e) Mensalidade Associativa; 
f) Prestação de amortização do saldo devedor e; 
g) Fundo de Reserva.  

4.16. DA INADIMPLÊNCIA DO ASSOCIADO URANIUM  
4.16.1. DO INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES RELATIVAS AO IMÓVEL E  
        RETOMADA DO BEM  
Vencida e não paga qualquer uma das prestações do preço 
constante na escritura pública de compra e venda com alienação 
fiduciária, tal fato possibilitará a OSCIP Não Me Abandone a 
optar por uma das seguintes alternativas:  
- Promover a execução específica do valor vencido e não pago 
considerando-se vencidas antecipadamente todas as demais 
prestações do preço; ou  
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- Promover, transcorridos cinco dias da data do vencimento da 
prestação, a constituição em mora do ASSOCIADO URANIUM, devedor 
Fiduciante, nos termos do artigo 26 da Lei 9514/97, bastando 
para tanto, requerer ao Senhor Oficial do Serviço de Registro de  
Imóveis competente que intime o Devedor Fiduciante a pagar, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o 
valor vencido e não pago, bem como as eventuais prestações que 
se vencerem até a efetiva purgação, valores esses, sobre os 
quais deverão incidir os encargos contratuais.  
- Caso não seja efetivado o pagamento, o imóvel será retomado e 
vendido para quitação do saldo devedor do ASSOCIADO URANIUM, 
sendo que o saldo remanescente será utilizado para pagamento de 
todas as despesas relativas à retomada e o eventual restante 
será revertido em favor do ASSOCIADO URANIUM.  
4.16.2. DO INADIMPLEMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS  
Em caso de inadimplemento de quaisquer outras obrigações 
assumidas perante a OSCIP Não Me Abandone, será adotado o 
procedimento legal cabível à espécie.  
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
5.1. DO DIREITO DE USO DE IMAGEM  
O ASSOCIADO URANIUM contemplado pelo sistema autoriza desde já a 
utilização de seu nome, imagem e voz sem ônus para divulgação do 
trabalho da OSCIP Não Me Abandone em qualquer tipo de mídia, 
observando-se sempre a finalidade social da divulgação.  
5.2. DA TOLERÂNCIA  
A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de 
qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao 
direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem 
alteração do presente contrato.  
5.3. DA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS 
O ASSOCIADO URANIUM poderá requerer com antecedência o adiamento 
para o final do contrato de sua próxima prestação de 
financiamento, sendo possível isto ocorrer em no máximo três 
vezes durante a duração do seu contrato de financiamento, sem 
prejuízo da MENSALIDADE ASSOCIATIVA.  
5.4. DOS AJUSTES E ALTERAÇÕES 
A OSCIP Não Me Abandone reserva-se o direito de fazer ajustes 
nas regras deste contrato, sempre objetivando o equilíbrio e 
eficiência do sistema, devendo aprovar as alterações em reunião 
ordinária de diretoria e comunicar aos ASSOCIADOS URANIUM sobre 
tais alterações. Tal procedimento não poderá prejudicar ao 
ASSOCIADO URANIUM que concordar e assinar com este contrato, sob 
pena de QUEBRA CONTRATUAL. 
No entanto, o ASSOCIADO URANIUM já cadastrado que venha a 
concordar com um novo contrato, deverá expressar essa vontade 
através de nova assinatura no referido novo contrato. 
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5.5. DOS CRÉDITOS E INSCRIÇÃO  
O ASSOCIADO URANIUM autoriza o desconto ou securitização dos 
títulos financeiros emitidos, bem como a transferência de 
direitos ou da própria titularidade ou inscrição para qualquer 
outra entidade, dentro dos fins específicos abrangidos por este 
sistema.  
5.6. DAS DISPOSIÇÕES 
Caso qualquer disposição deste contrato venha a ser considerada 
inexequível ou inválida, as demais disposições não serão 
afetadas.  
5.7. DA VALIDADE  
Este contrato entra em vigor na data de sua publicação e por 
conseguinte na data de assinatura das partes.  
6. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ou não previstos no presente contrato, 
questionamentos e dúvidas serão analisados e decididos pela 
diretoria da OSCIP Não Me Abandone.  
7. DA ARBITRAGEM 
Qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou da execução 
do presente contrato, bem como valores e indenizações 
decorrentes de conflitos referentes ao presente contrato, estas 
tais como: danos morais e materiais, danos emergentes, lucros 
cessantes, pendentes (perdas e danos), e congêneres, também 
serão definitivamente resolvidos por arbitragem, cujo 
arbitramento dar-se-á com fulcro na Lei Federal Brasileira nº 
9.307/96 de 23/09/1996, e de conformidade com as regras, 
Regimento Interno e Regulamento dos procedimentos arbitrais da 
CORTE ARBITRAL DO MERCOSUL, pessoa jurídica de direito privado 
coletivo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.295.895/0001-55, sediada 
administrativamente na Av. Paulista, 2444,13º. andar, Cj. 133, 
Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-300, através de seus 
Tribunais ou Câmaras próprios ou por outro Tribunal, Câmara ou 
Corte de Arbitragem por este indicado (a), com ele conveniado 
(a), pactuando as partes signatárias irrevogavelmente que se 
obrigam por si, seus herdeiros e sucessores, desde já, a cumprir 
integral e fielmente a decisão que for proferida em procedimento 
arbitral efetuado na forma da presente cláusula e compromisso 
arbitral e imediatamente após tomarem ciência de decisão “in 
questio” cumprirem o inteiro teor do disposto na presente 
cláusula sem protelações e independente de notificação de 
qualquer estilo.  
Para tanto e ratificada a submissão, obrigação e compromisso das 
partes, vai a presente cláusula arbitral contendo convenção de 
arbitragem inserida nos termos do Art. 5º da Lei 9.307/96.  
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E por fim, declaro que li e compreendi o Estatuto Social da 
OSCIP Não Me Abandone e o Contrato do Sistema de Conquista de 
Sonhos – SCS/Imóvel Residencial. 
                                   
 
Data:_____ / _____ / _______ 
 
 
 
 
 
_____________________________     ______________________________ 
Ivan Cézar Gusmão de Oliveira     NOME: 
Presidente                        ASSOCIADO URANIUM 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
TESTEMUNHA/NOME: 
CPF: 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
TESTEMUNHA/NOME: 
CPF: 


