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Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de aumentar para 40% a margem de comprometimento da renda dos 
servidores municipais para emprestimos consignados com desconto 
automatico em folha de pagamento.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que no ano passado foi 
aprovado a lei de n° 1.857 de 3 de maio de 2021 que altera dispositive da Lei 
n° 1.173 de 06 de setembro de 2005, que dispoe sobre as consignagoes em 
folha de pagamento dos servidores publicos com o percentual de 35%, e da 
outras providencias.

Porem no dia 3 de agosto de 2022 foi publicado no diario oficial da uniao 
a medida provisoria de n° 1.132, que dispoem sobre o percentual maximo 
aplicado para contratagao de operagoes de credito com desconto automatico 
em folha de pagamento com o percentual de ate 45% no ambito federal.

Sendo assim solicito que avalie a possibilidade de aplicar em nosso 
municipio beneficiando assim os servidores publicos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de agosto de 2.022.
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MEDIDA PROVISORY N° 1.132, DE 3 DE AGOSTO DE 2022

Dispoe sobre o percentual maximo aplicado para a contratagao 
de operagoes de credito com desconto automatico em folha de 
pagamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que Lhe confere o art. 62 da Constituigao. 
adota a seguinte Medida Provisoria. com forga de lei:

Art. 1° Os servidores publicos federais regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro 1990, 
poderao autorizar a consignagao em folha de pagamento em favor de terceiros, a criterio da administragao 
e com reposigao de custos, na forma definida em regulamento.

Paragrafo unico. 0 total de consignagoes facultativas de que trata caput nao excedera a 
quarenta por cento da remuneragao mensal, sendo que cinco por cento serao reservados exclusivamente 
para:

9
I - amortizagao de despesas contraidas por meio de cartao de credito; ou

II - utilizagao com finalidade de saque por meio do cartao de credito.

Art. 2° Quando leis ou regulamentos especificos nao definirem percentuais maiores, o limite de 
que trata o paragrafo unico do art. 1° sera aplicado como percentual maximo que podera ser descontado 
automaticamente de remuneragao, de soldo ou de beneficio previdenciario, para fins de pagamento de 
operagoes de credito realizadas por:

I - militares das Forgas Armadas:

II - militares do Distrito Federal;

III - militares dos ex-Territorios Federais;

IV - militares da inatividade remunerada das Forgas Armadas, do Distrito Federal e dos ex-
Territorios;

V - servidores publicos federais inativos;

VI - empregados publicos federais da administragao direta, autarquica e fundacional; e

VII - pensionistas de servidores e de militares das Forgas Armadas, do Distrito Federal e dos ex-
Territorios.

Art. 3° A contratagao de nova operagao de credito com desconto automatico em folha de 
pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de credito:

I - do custo efetivo total e do prazo para quitagao integral das obrigagoes assumidas; e

II - de outras informagoes exigidas em lei e em regulamentos.

Art. 4° E vedada a incidencia de novas consignagoes quando a soma dos descontos e das 
consignagoes alcangar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidencia do consignado.

Art. 5° Ficam revogados os § 1° e § 2° do art. 45 da Lei n° 8.112, de 1990.

Art. 6° Esta Medida Provisoria entra em vigor na data de sua publicagao.

Brasilia, 3 de agosto de 2022; 201° da Independencia e 134° da Republica.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.
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Cajamar, 01 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos

Ribeiro, Izeida Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva Jose 
Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo 
aa r^ocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho- 
apresentadas na 10d Sessao Ordinaria, realizada no dia 31 de agosto de 2022.

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO AN DRIGUES
Presiderite

Excelentissimo Senhor,
DAN8LO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

A K PROi' WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEF: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR SP
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

w w w. c a m arac a j a mar. sp.gov .br e-mai I: cmdc @ terra.coin.br


