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DECRETO N°ff3Ir2022rGAB-PMMB, de 1 i de iunho de 2022.

DISPOE     SOBRE      AS      CONSIGNACOES
FACULTATIVAS            EM           FOLHA            DE
PAGAMENTO  DOS SERVIDORES ATIVOS  E
INATIVOS  DA  ADMINISTRAGAO  PUBLICA

DIRETA         E         INDIRETA         DO         PODER

EXECUTIVO          DO          MUNIC'PIO          DE
MAGALHAES  BARATA-PA.

A Prefeila Municipal de Magalhaes Barata, Estado do Par6, Senhora Marlene
da Sj/va Borges, no uso de suas atribuiG6es legais, e etc.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer crit6rios para as consigna?6es
em folha de pagamento e disciplinar sua operacionalidade no sentido de ampliar
o  acesso  ao  cr6dito,  simplificar  o  procedimento  de  tomada  de  empr6stimo  e
possibilitar a reduGao dos juros praticados por instituic6es financeiras conveniadas;

DECRETA:

Art.1° -Os 6rgdos de recursos humanos da AdministraGao Direta e Autdrquica
do Municfpio de Magalhdes Barata/PA, devem observar na elabora?ao da folha de
pagamento   dos   servidores   poblicos,   as   regras   estabelecidas   neste   Decreto
relativamente ds consignaG6es compuls6ria e facultativa.

Art. 2° -Para fins deste Decreto, consideram-se:

I -Consignante -o Municipio de Magalhdes Barata, Estado do Pard;
11 -Consignatdria -a pessoa jurfdica de direito poblico ou privado, destinatdria

dos cr6ditos oriundos dos consignac6es;
Ill  -Consignado -os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo,

inativos  e  pensionistas,  efetivos  ocupantes  de  cargos  comissionados,  bern  como
servidores efetivos cedidos d outros 6rgdos com Onus para o Municfpio;

lv   -   Margem   consigndvel   -   valor   mdximo   disponivel   para   descontos
consignados facultativos na folha de pagamento mensal.

Art.   3°   -   Consignacao   compuls6ria   6   o   desconto   incidente   sobre   a
remuneraGao   do   servidor   integrante   do   quadro   de    provimento   efetivo   e
comissionado ocupante de cargo efetivo, efetuado por forca de Lei ou mandado
judicial, assim compreendido:
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I -pensdo alimentfcia judicial;
11 -imposto de renda;
Ill -reposiGao e indenizaGao ao erdrio;
lv -decisdo judicial ou administrativa;
V -outros descontos compuls6rios institufdos por Lei.

Art. 4° -Consignacao facultativa e o desconto incidente sobre a remuneraGao
do servidor.ocupante do quadro de provimento efetivo e comissionado ocupante
de  cargo  efetivo,   mediante  sua  autorizagao  pr6via  e  formal,  e  anuencia  da
AdministraGdo, nas seguintes modalidades:

I -mensalidade instituida para custeio de entidades de classe, associa?6es e
clubes de servidores;

11   -   pagamento   de   despesas   provenientes   de   convenio   firmado   com
entidades de classe, associa?Oes e clubes de servidores;

Ill  -  contribuicdo   para   planos   de  sabde  e  odontol6gicos  oferecidos   por
entidades fechada ou aberta administradoras de planos de saode e odontol6gicos;

lv -premio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou
aberta;
V - amortizac,do de empr6stimo concedido  por instituiGao oficial de cr6dito,

cooperativas de cr6dito;
Vl -eventos culturais;
Vll  -  previdencia   complementar  oferecidas   por  instituiG6es  devidamente

regulamentadas para esse fim.

Art.   5°   -   Para   habilitagao   como   consignatdria   facultativa,   a   entidade
interessada deverd apresentar proposta instruida com os seguintes documentos:

a)   ato   constitutivo,   estatuto   ou   contrato   social   em   vigor,   devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
aQ6es, acompanhado de documentos de eleigao de seus administradores;

b) inscrieao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercfoio;

c)   decreto  de  autorizacao,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira  em  funcionamento  no  pats,  e  ato  de  registro  ou  autorizacao  para
funcionamento  expedito  pelo  6rgdo  competente,  quando  a  atividade  assim  o
exigir,

d)  prova de inscri?ao no CNPJ/MF;
e)  prova de inscric,do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se

houver, relativo ao domicflio ou sede do interessado;
f)  certiddo negativa ampla de d6bitos para com o Municfpio de Magalhdes

Barata;
) certificado de regularidade junto ao lNSS, no prazo de validade;

ii certificado de regularidade junto ao FGTS, no prazo de validade;
i) certiddo negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jur{dica.
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j)     comprovaGao     de     que     possui     no    Municfpio    sede,     ou     subsede
estabelecimento a mais de 01  (urn)  ano;

k)  cerfificado  de  regularidade  trabalhista  (CNDT certiddo  Negativa  D6bitos
Trabalhista);

§    1°-   As    propostas   serdo   examinadas    por   Comissdo    Permanente   da
Administrac.do Direta e Autdrquica, incumbida de avaliar e autorizar a inclusdo do
consignatdrio em folha de pagamento.

§  2°  -  Ap6s  o  deferimento  da  solicitacjdo,  serd  firmado  convenio  com  o
consignatdrio.

Art. 6° - Do convenio firmado com entidades sindicais e de classe, associaG6es
e   clubes   constituidos   exclusivamente   para   servidores    p6blicos    municipais   e
cooperativas,  constard  a  obrigaGao  do  consignatdrio  de  disponibilizar,  quando
solicitado pela Administrac,ao, a qualquer tempo, seus cadastros de associados.

Par6grafo 6nico -Os convenios terdo validade de 05 (cinco)  anos,  podendo
ser prorrogados  por igual  perfodo  mediante  apresentaeao  pela  consignatdria  da
documentaGao constante do Art. 5° deste Decreto.

Art.   7°  -   0   valor   mfnimo   para   descontos   decorrentes   de   consignaGdo
facultativa 6 de  1 % (urn por cento)  do menor vencimento bdsico fixado no dmbito
da Administraqdo Direta e Aut6rquica.

Art. 8° -Para fins de cdlculo da margem consigndvel terd por base a soma dos
proventos de natureza permanente ou fixos, excluindo-se as vantagens pecunidrias
de cardter transit6rio, a seguir relacionadas:

a)  adicional noturno;
adicional de insalubridade;
adicional ou taxa de periculosidade;
adicional por atividades perigosas;

adicional de f6rias;
auxflio natalidade;
sal6n.o famflia;

auxflio funeral;
didrias;
adicional  pela  prestacao  de  serviGo  extraordindrio  ou  por cargo  hordria

suplementar de trabalho;
I)  indenizacao ou auxilio transporte ou auxilio locomocdo;
in) ajuda de custo;
n)  decimo terceiro vencimento ou saldrio;
o)   premio   especial   por   produ?ao   extra   ou   incentivo   produtividade   ou

assiduidade;
p)  acrescimo aulas;
q)  abono permanencia e respectivo d6cimo terceiro saldrio;
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r)  auxilio alimentaeao;
s) adicional de regime de sobreaviso;
t)  adicional de diffcil acesso;
u)  qualauer outra gratificacao, adicional ou auxilio que con figure vantagem

pecunidria de cardter transit6rio.

Art. 9° -As consignac6es compuls6rias terdo prioridade sobre as facultativas.

Art.  loo -A  partir  da  entrada  em  vigor  deste  Decreto  a  margem  para  as
consigna?6es facultativas destinadas a amortizac,do  prevista  no inciso V do art. 40
deste Decreto ndo poderd' exceder ao valor equivalente a 30% (trinta  por cento)
dos vencimentos ou proventos fixos do servidor.

Pardgrafo  tjnico - Na  data  da  entrada  em vigor deste  Decreto,  poderd' ser
concedida  uma  margem superior a  descrita  no caput desse artigo,  desde que o
objetivo seja a renegociaGao de contratos jd existentes que visem a diminui?ao do
valor descontado do servidor.

Art.Ilo -A  soma  mensal  das  consignaG6es  compuls6rias  e  facultativas  n6o
poderdo exceder o limite de 70% (setenta por cento) dos vencimentos ou proventos
de cardter permanente, exceeao feita ds consigna?6es jd existentes na folha dos
servidores na data da assinatura deste Decreto ate a data da sua quitac:do.

Art.12° -Ficam definidos os seguintes crit6rios  para as  operac:6es de cr6dito
consignados:

I  -  o  nomero  de  prestac6es  ndo  poderd'  exceder  a  96  (noventa  e  seis)
parcelas mensais e sucessivas;

11 -e vedada a cobranea da Taxa de Abertura de Cr6dito (TAC), e quaisquer
outras taxas administrativas;

Ill  -  6  vedado  o  estabelecimento  de  prazo  de  carencia  para  o  infcio  do
pagamento de parcelas.

Pardgrafo  Unico.  As  operac6es  de  credito   poderdo  ser  renegociadas  e
refinanciadas pelo consignado e o respectivo consignatdrio, com prazo mdximo de
96  (noventa  e  seis)  meses,  desde  que  o  novo  valor  se  enquadre  no  percentual
mdximo estabelecido no caput do art.  10.

Art.13° -A  instituiGdo financeira  ao realizar as operag6es de credito deverd,
sem prej.ufzo de outros dispositivos legais, observar a regulamentaeao expedida pelo
Conselho Monetdrio Nacional e pelo Banco Central do Brasil, bern como dar ciencia
pr6via ao consignado dos seguintes informaG6es:

I -valor do cr6dito contratado, dos juros incidentes e a soma total da divida
contraida;
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11  -  taxa  efetiva  mensal  e  anual  de  juros,  bern  como  todos  os  acr6scimos
remunerat6rios,  morat6rios  e  tributdrios  que  eventualmente  incidam sobre o valor
do cr6dito contratado;

Ill -quantidade e valor das parcelas mensais consignadas;
lv -data do infcio e fim dos parcelas consignadas.

Art.   14°   -   Caberd   ao   consignante   deliberar   sobre   a   concessdo   e   o
cancelamento  de  c6digos  especfficos  ds  consignatdrias,  bern  como  adotar  as
providencias   legais   para   a   aplicagao   de   penalidades   cabiveis,   dquelas   que
infringirem  a   lei  e  as   normas  regulamentares,   os   princfpios  administrativos  e  os
respectivos termos de convenios firmados entre as partes.

Arl.15° -0 cancelamento dos consignag6es facultativas podera' ser efetuado:

I -a pedido do consignado;

a)  quando se tratar de contribuic:ao ou premio mensal;
b)  com  anuencia  da  consignatdria,  no  caso  de  compromisso  pecunidrio
assumido e usufrufdo;

11 -a pedido da consignatdria:

a) no caso de lancamento indevido, mediante solicitaGdo formal e justificada.

Ill -pela consignante:

a)  quando  ocorrer  agdo  danosa  aos  interesses  do  consignado,  praticada
pela consignatdria ou terceiro a ela vinculado, clevidamente comprovada;

b)  por for?a de lei ou decisdo judicial;
c)   mediante  liquidaGao  integral  dos  d6bitos  do  contrato  que  originou  a

consignagdo;
d) a qualquer tempo, quando comprovado que a consignatdria ndo atendeu

as exigencias legais, as normas deste decreto e os termos do convenio firmado.

Arl.. 16° -0 convenio serd suspenso quando:

I  -  for  constatada   irregularidades   na   documentacao  apresentada   pela
consignatdria;

11  -a  consignatdria  deixar  de  prestar  informac6es  ou  esclarecimentos  nos
prazos solicitados pela consignante;

Ill -a consignatdria ndo comprovar ou deixar de atender as exigencias legais
ou normativas e compromissos pactuados no Convenio;

lv -deixar de efetuar o ressarcimento ao consignado de valores cobrados a
maior ou  indevidamente  descontados,  no  prazo  m6ximo  de  5  (cinco)  dias  Oteis,
contados da constataGao da irregularidade;

V -ndo informar ao departamento competente o saldo devedor a pedido do
consignado, em ate 5 (cinco)  dias Oteis, contados da data da solicita?do;
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Vl - ndo  providenciar a  liquidaGdo  do  contrato  e a  liberaedo  da  margem
consigndvel ap6s quitacdo antecipada pelo consignado, em ate 2 (dois) dias Oteis,
contados da data do pagamento;

Vll   -   tomar   medidas   de   cobranca   extrajudicial   ou   judicial   contra   o
consignado sem que hal.a certificacdo da ndo ocorrencia de inadimplemento.

Arl'.17° -0  consignado  ficard  impedido,  pelo  perfodo  de  ate  60  (sessenta)
meses, de incluir novas consigna?6es facultativas em folha de pagamento quando
constatada  atrav6s  de  processo  administrativo,  assegurado  a  ampla  defesa  e
contradit6rio, a prdtica de irregularidade consistente em fraude, simulaGao ou dolo.

Art.    18°    -    A    consignaedo    em    folha    de    pagamento    ndo    implica
responsabilidade    do    consignante    por   divida,    inadimplencia,    desistencia    ou
pendencia    de    qualquer    natureza    assumida    pelo    consignado    perante    a
consignatdria.

§  1° -0  consignante  ndo  integra  qualquer relacao  de  consumo  originada,
direta ou indiretamente, entre consignatdria e consignado.

§  2°  -  0  consignante  nao  se  responsabilizard  pelas  consigna?Oes  enviadas
pelas  consignatdrias,  atrav6s  do  sistema  informatizado  de  gestdo  e  controle  de
consignac6es e ndo averbadas por motivos inerentes d insuficiencia salarial devido
a descontos por faltas, demiss6es, falecimentos e outras perdas remunerat6rias do
consignado.

Art.1 ?a -Fica o titular do 6rgdo municipal responsdvel pela Politica de Recursos
Humanos da Administracjdo Municipal autorizado a rever os convenios jd existentes
para adequd-Ios as normas constantes neste Decreto.

Pardgrafo  tjnico.  Os contratos ou  convenios  para  as consignaG6es em folha
de pagamento da Administrac.do Direta e lndireta (autarquias e empresas poblicas
municipais)  devem ser firmados somente com o 6rgdo de que trata este Decreto,
vedadas quaisquer outras intermediaG6es.

Art. 20° -Ficam revogadas todas as disposiG6es em contrdrio.

Art. 21° -Este decreto entra em vigor na data de sua publicaGdo.

PUBLIQUE-SE,  REGISTRE-SE  E CUMPRA-SE.

Magalh6es Barata/PA, +1 de Junho de 2Q22:
/

Prefeita icipal de Magalhd arata
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