
 
CONTRATO DE DEPÓSITO À PRAZO e RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO N.º  

I – Depositante 
 
Nome:  
CPF/CGC:  
Conta Investimento CRECE:  
Endereço:  
Cidade:  
Estado:  
 
II – Depositária 
 
Nome: COOPERATIVA DE E.C.M.E.A.P. DA CEEE E ELETRICITÁRIOS DO RS-CRECE 
CPF/CGC: 92.825.397/0001-79 
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL, N.º 636/707-708-BAIRRO SANTANA-CEP 90620-000 
Cidade: PORTO ALEGRE 
Estado: RS 
 
III - Características do Depósito 
 
Valor Depositado: R$  
Rendimento Líquido: R$  
Valor Líquido Disponível para Saque: R$  
Rendimento Bruto: R$  
Imposto de Renda Retido na Fonte: R$  
Taxa de Juros: ____ % A.P. ____% A.A.   
Vencimento:  
Data Abertura:  
 
Os contratantes aqui nomeados e qualificados estabelecem entre si, livremente, contrato de depósito a prazo fixo e outros 
pactos, conforme características acima e nos termos das clausulas e condições seguintes: 
 
1ª. CLAUSULA. A DEPOSITÁRIA se obriga a restituir o valor ora recebido, vencido o prazo do deposito gravado neste instru-
mento, acrescido dos rendimentos líquidos, liberando-o em conta corrente. 
2ª. CLAUSULA. A DEPOSITÁRIA se obriga a calcular e provisionar os rendimentos fixados neste contrato, desde o dia do 
depósito até o dia de vencimento da operação pactuada, conforme descrito no item III – Características do Depósito. 
3ª. CLAUSULA. O(A) DEPOSITANTE declara-se ciente de que a DEPOSITARIA deduzirá dos rendimentos a parcela correspon-
dente aos tributos sobre eles incidentes, de conformidade com a legislação aplicável. 
4ª CLÁUSULA. O(A) DEPOSITANTE concorda e declara-se ciente de que a operação ora pactuada não pode ser resgatada 
antes do prazo previsto de vencimento constante do item III - Características do Depósito, sendo que esta operação é cele-
brada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando em todos os termos e condições as partes contratantes, seus herdeiros 
e sucessores a qualquer título.  
5ª. CLAUSULA. Em face deste instrumento(s) o DEPOSITANTE autoriza os lançamentos a débito ou a crédito da sua conta de 
depósitos a vista acima indicada, relativos à operação ora pactuada. 
6ª. CLAUSULA. Os direitos e obrigações das partes neste contrato são intransferíveis. 

 
Porto Alegre, _____ de _________________ de 20___.               

___________________________  ____________________________ 

DEPOSITANTE                  DEPOSITÁRIA                                                  
                        
Testemunhas:        
 
 
__________________________________________   __________________________________________  
Nome:      Nome: 
CPF:      CPF:  


