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PROJETO DE LEI N° 6 4 , DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

“D IS POE SOB RE AS CONSIGNAQOES EM 
FOLHA 
SERVIDORES 
INATIVOS E PENSIONISTAS DA 
ADMINISTRA^AO PUBLICA DIRETA E 
INDIRETA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, 
AUTORIZA A FORMA LIZA (vf O DE 
INSTRUMENTOS, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

DE PAGAMENTO DOS 
PUBLICOS ATIVOS,

CAPITULO I 
DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Os servidores publicos ativos, inativos e pensionistas da Administrate 
Publica Direta e Indireta do Municipio de Cajamar, poderao ter consignadas, em folha de 
pagamento, importancias destinadas a satisfa9ao de compromissos per eles assumidos, 
mediante instrumento especffico com as institutes enumeradas nesta Lei.

Paragrafo unico. Sao elegfveis aos emprestimos contemplados nesta Lei, os 
servidores que possuam mais de 06 (seis) meses de efetivo exercicio no servt publico 
municipal, contados da sua admissao.

Art. 2° Considera-se para fins desta Lei:

I - Consignatario: Institute financeira destinataria do credito resultante da
consigna^ao;

II - Consignante: o Poder Executive e suas Autarquias, que procedam com os 
descontos relatives as consigna9oes em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, em favor do Consignatario;

III - Consigna9oes cm folha de pagamento: os descontos efetuados nos 
vencimentos, proventos ou pensoes, mediante previa e expressa autoriza9ao do servidor 
publico ou pensionista, relativamente as importancias destinadas a satisfa9ao de compromissos 
por eles assumidos com as institutes enumeradas nesta Lei.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em discussao e vota^ao unica 
na sessao '^ooCy('( C. 
com

■yyC v -yy C
i -i ( .) votos favoraveis 

) votos contrariese ^ (
6em O / J oL/

iauesSaulo Aiidrf&jp,;
Vereac if-nt



$0 yitunlclpio $e @ajamarura
ESTADO DE SAO PAULO

Projcto de Lei n° /2022, fls. 2

IV - Consigna^oes Compulsorias: os descontos e os recolhimentos efetuados por 
imposi^ao legal, mandado judicial, ou convenfao realizada entre o consignante e os servidores 
e pensionistas de que trata o art. 1° desta Lei, incidentes sobre remunera^ao ou provento 
mensal deste compreendendo:

a) contribui9ao para Seguridade Social;

b) pensao alimenticia judicial;
c) imposto de renda retido nafonte;

d) reposi9ao e/ou indeniza9ao ao Erario;

e) obriga9ao decorrente de decisao judicial ou administrativa;
f) outros descontos compulsorios instituidos por lei.

V - Consignees Facultativas: os descontos incidentes sobre a remunera9ao 
provento mensal do servidor publico, mediante sua autoriza9ao previa, formal, irrevogavel e 
irretratavel, anuida pela Administra9ao Publica.

ou

Art. 3" Constitui a sistematica de consigna9oes em folha de pagamento mera 
facilidade colocada a dispos^ao dos servidores publicos e pensionistas municipals, nao 
implicando corresponsabilidade da Administra9ao Publica por dividas ou compromissos de 
natureza pecuniaria por eles assumidos com as institutes consignatarias.

Art. 4° Uma vez respeitados os descontos obrigatorios por for9a de lei ou de 
determina9ao judicial, as consigna9des de qualquer natureza a favor da Prefeitura, do Institute 
de Previdencia Social dos Servidores de Cajamar e de outras institutes oficiais vinculadas ao 
Municipio de Cajamar, terao prioridade sobre as demais, estabelecido o seu controle por 
ocasiao da efetiva9ao dos descontos.

CAPITULO II
DAS consicnatArias

Art. 5° Podem ser Consignatarias:

institutes representativas de classes e assoctoes, inclusive as sindicais de 
qualquer grau, todas constituidas, por servidores publicos e pensionistas, mediante as 
condtes estabelecidas nesta Lei;

I-

II - sociedades cooperativas constituidas ou integradas exclusivamente por 
servidores publicos e pensionistas, mediante as condtes estabelecidas nesta Lei;
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III - institui^oes que operem com pianos de previdencia complementar, pianos de 
seguro, pianos de saude, peculio e renda mensal;

IV - estabelecimentos de ensino fundamental, medio e universitario;

V - orgaos da Administra^ao Publica direta e indireta instituidos pelo Poder Publico 
de qualquer mvel de Governo;

VI - estabelecimentos comerciais e prestadores de servi^os situados no munidpio.

VII - instituigoes financeiras.

Art. 6° Para serem admitidas como Consignatarias, as instituigoes referidas nos 
incisos I a IV e VI do artigo 5°, desta Lei, deverao preencher os seguintes requisitos:

estarem regularmente constituidas;

II - possuirem escrituragao e registros contabeis exigidos pela legislagao espedfica;

III - estarem em dia com os tributes municipais;

IV- ser associado junto a Associagao Comercial e Empresarial de Cajamar.

I-

Paragrafo unico. Anualmente, as instituigoes consignatarias de que trata este artigo 
deverao comprovar a manutengao do atendimento das condigoes delas exigidas e atualizar 
sens cadastres perante a Administragao Publica Municipal.

Art. 7° A inclusao como consignataria dar-se-a atraves de solicitagao a 
Administragao Publica Municipal, mediante a apresentagao de documentagao que comprove o 
atendimento das condigoes aqui estabelecidas e de outras que forem julgadas necessarias a 
apreciagao do pedido, fixadas por regulamento.

§ 1° Excluem-se, do disposto neste artigo, as instituigoes referidas nos incisos III e IV 
do artigo 5°, cuja documentagao sera analisada quando da elaboragao de instrumento proprio a 
ser assinado.

§ 2° Apos a verificagao da regularidade, a Administragao Publica Municipal propora 
a concessao da rubrica de desconto e, quando for o caso, o respective instrumento pactual.

Art. 8° Compete a Administragao Publica Municipal declarar habilitada a 
consignataria e autorizar a averbagao da consignagao mediante a concessao de codigo e 
subcodigos de desconto especifico e individualizado, desde que presente o interesse publico, a 
conveniencia e a oportunidade da medida, bem como o atendimento das condigoes aqui 
exigidas.
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Art. 9° Somente sera efetuada a consigna^ao em folha de pagamento quando as 
institui^oes forem declaradas habilitadas pela auloridade coinpetente.

Art. 10. Recairao, a criterio da Administrate, no ato de repasse as consignatarias, 
um percentual de desconto sobre cada modalidadc de consignato para custeio da operate, 
na forma do instrumento pactual.

Paragrafo unico. Estarao isentos do desconto as institutes referidas nos incisos 
II e V do artigo 5° desta Lei.

I,

CAP1TULO III 
DAS CONSIGNACOES

Art.ll. Podem ser CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO:

mensalidades instituidas em assembleia geral para custeio de institui9oes de 
classe, associates, inclusive as sindicais de qualquer grau, sociedades cooperativas e clubes 
de servidores;

I-

II - as de despesas efetuadas com a compra de generos alimentfeios e outros, a 
criterio da Administrato, junto as institutes sindicais de classe ou estabelecimentos 
comerciais e prestadores de servts situados no municipio;

III - contribute de pianos de seguro, pianos de saude, previdencia complementar, 
renda mensal e peculio, intermediados pelas institutes referidas nos incisos I e 11 do artigo 5° 
desta, observada as demais disposi^oes estabelecidas para a especie;

IV - premios de seguro;

V - prestates e amortiza^oes referentes a imovel residencial e adquirida de 
institutes a que se referem os incisos II e III do artigo 5°;

VI - mensalidades originarias de estabelecimentos de ensino;

VII - as despesas efetuadas na aquisto de ingressos para festas e espetaculos 
patrocinados ou apoiados pelo Poder Publico Municipal.

VIII - despesas ou saques por meio de cartao de credito consignado;

IX - emprestimos consignados.
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§ 1° A utiIiza9ao de codigo e subcodigos para descontos nao previstos neste artigo 
acarretara a aplicagao das medidas previstas no artigo 17 desta Lei.

§ 2° Para efeito de controle do disposto no paragrafo anterior, e sem prejuizo da 
adogao de outras medidas julgadas convenientes pela Administragao, as institui^oes citadas 
nos incisos I e II do artigo 5° desta Lei, por ocasiao do pedido de admissao como 
consignatarias, deverao anexar ao requerimento, mediante copia autenticada, a documentagao 
que sirva de fundamento jurfdico para a efetiva9ao dos descontos pleiteados, tais como 
estatutos sociais atualizados, contratos, apolices, termos de convenio, de acordo com o objeto 
de cada consigna^ao.

§ 3° A consignagao a que se refere o inciso III deste artigo sera efetuada sob a rubrica 
da entidade patrocinadora, como subcodigo, desde que a ela seja filiado o servidor.

Art. 12. Nao sera permitida a efetiva9ao das consigna9oes facultativas que, excluidas 
as obrigatorias, excederem ao valor equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneragao, 
proventos ou pensao do servidor, sem inclusao de boras extras e outros.

§ 1° Ocorrendo excesso, as consignagoes que por ultimo forem averbadas deverao ser 
suspensas, ate atingir o limite fixado no "caput" deste artigo, estabelecido o sen controle por 
ocasiao da efetiva9ao dos descontos, e o disposto no artigo 4°, mediante comunica9ao 
concomitante ao servidor e a entidade consignataria.

§ 2° Cabe ao servidor, juntamente com a entidade consignataria, avaliar a real 
possibilidade da efetiva9ao da consigna9ao, em face do limite estabelecido no "caput" deste 
artigo, ficando sob inteira responsabilidade do servidor e da institui9ao os riscos e prejuizos 
advindos da nao efetiva9ao dos descontos.

§ 3° Os percentuais maximos por tipo de consignagao, obedecido o limite previsto 
neste artigo, sao os seguintes:

I - 5% (cinco por cento) da remuneragao, proventos ou pensao basicos do servidor 
para os descontos dos incisos I a VIII do artigo I 1 desta Lei; e

II - 35% (trinta e cinco por cento) da remuneragao do servidor publico ou pensionista 
para os descontos do inciso IX do artigo 11 desta Lei.

§ 4° Independentemente do instrumento firmado entre o Consignatario e o 
Consignante, a consignagao relativa a amortiza9ao de emprestimo somente podera ser 
cancelada com a aquiescencia do servidor publico e/ou pensionista e do Consignatario.
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Art. 13. O repasse do produto das consigna^oes far-se-a ate o 15° (decimo quinto) dia 
da data de pagamento de cada folha mensal.

Paragrafo unico. Se por qualquer motive, nao forem efetivadas as consignagoes de 
que trata esta Lei, cabera ao servidor/consignante providenciar diretamente o recolhimento das 
iinportancias por ele devidas, nao se responsabilizando a Administrate Publica Municipal, 
em qualquer hipotese, por eventuais prejuizos dai decorrentes.

Art. 14. A consignataria que receber qualquer quantia indevida fica obrigada a 
devolve-la diretamente ao servidor ate 15 (quinze) dias a contar da constatato, sob pena de 
rescisao do instrumento contratual.

Art. 15. Estando quitados os compromissos assumidos, fica a consignataria obrigada 
a encaminhar pedido de cancelamento da consigna^ao ao orgao gestor, tenha ou nao side 
formalizada tal solicitagao pelo consignante, sob pena de incorrer na hipotese do inciso III do 
artigo 17.

Art. 16. As consignagoes em folha poderao ser canceladas:

por interesse da Administragao, observadas a conveniencia e a oportunidade, 
especialmente quando ultrapassarem os limites percentuais previstos no § 3° do artigo 11 desta 
Lei;

I-

por interesse da consignataria, expresso por meio de comunicagao formal 
encaminhada ao orgao gestor;

III - por interesse do servidor, cujo pedido devera ser atendido e comprovado na 
folha de pagamento do mes subsequente, apos quitagao dos debitos ja assumidos.

II-

§ 1° As consignagoes referidas nos incisos V e VI do artigo 1 1 somente serao 
canceladas a pedido do servidor apos previa aquiescencia da consignataria.

§ 2° O cancelamento a que se refere o inciso 1 deste artigo devera ser precedido de 
comunicagao a entidade e efetivado apos 60 (sessenta) dias a contar desse fato.

CAPITULO IV 
DAS SANCOES

Art. 17. As instituigoes consignatarias relacionadas no artigo 5° perderao o direito de 
consignagao em folha de pagamento, com a consequente cassagao do codigo respective, 
mediante decisao fundamentada da Secretaria Municipal de Gestao e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, quando:

t
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cederem a terceiros codigos dc consigna9ao que Ihcs foram concedidos on 
permitirem que, cm seus codigos, sejam procedidas consigna^oes por parte dc terceiros;

I-

II - infringirem o disposto no § 1° do artigo 11;

III- praticar pre^os diferenciados em razao de utiliza^ao do sistema;

IV - praticarem outras irregularidades, assim consideradas a criterio da Secretaria 
Municipal de Gestao e Desenvolvimento de Recursos Humanos, devidamente comprovadas.

§ 1° Da cassa^ao a que se refere o "caput" deste artigo cabera pedido de 
reconsidera^ao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da data da publica9ao da decisao, no 
Diario Oficial do Municipio, devidamente justificado, dirigido a Secretaria Municipal de 
Gestao e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

§ 2° A Secretaria Municipal de Gestao e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
devera manifestar-se do pedido de reconsidera9ao, no prazo de ate 15 (quinze) dias a contar de 
sen recebimento.

§ 3° Nao cabera pedido de reconsidera9ao as infra9oes de que tratam os incisos I a III 
do artigo 17 desta Lei.

§ 4° Decorridos 1 (urn) ano da perda do direito de consigna9ao em folha de 
pagamento, podera a entidade requerer a sua reabilita9ao a Secretaria Municipal de Gestao e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos.

CAPITULO V
DAS DISPOSI^OES FINAIS

Art. 18. Havendo por qualquer motive a extin9ao do instrumento pactual mantido 
entre o Consignatario e o Consignante, as consigna9oes averbadas durante a vigencia do 
instrumento pactual serao mantidas ate a final liquida9ao das opcodes de emprestimos 
concedidas no ambito desta Lei, ou ate que haja a extin9ao da propria remunera9ao objeto da 
consigna9ao.

Art. 19. Os repasses dos descontos em folha de pagamento, visando os pagamentos 
das parcelas de emprestimo concedidos no ambito desta lei, deverao ocorrer em data e conta a 
serem previstos nos instrumentos pactuais com os Consignatarios.

Art. 20. Ficam mantidas as atuais consigna9oes e a condi9ao de consignatarias 
daquelas institutes que atendam as dispostes aqui fixadas, bem como resguardadas as 
consigna9oes a favor do Institute de Previdencia Social dos Servidores de Cajamar.

i
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Art. 21. Para fins do disposto nesta Lei podera a Administrate Publica Direta e 
Indireta, firmar contratos e outros instrumentos legais, visando o gerenciamento do sistema, 
sem onus aos cofres publicos.

Art. 22. A Secretaria Municipal de Gestao e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
editara, quando necessario, normas complementares ao cumprimento desta Lei, inclusive 
modeio de formularios, sempre com o objetivo de evitar a ocorrencia de fraudes e outras 
praticas que possam acarretar prejuizos aos servidores publicos e pensionistas municipais e as 
institutes consignatarias.

Art. 23. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica^ao.

Art. 24. Ficam revogadas as Leis n° 1.157, de 04 de abril de 2005 e a de n° 1.173, de 
6 de setembro de 2005 e suas altera^oes.

Prefeitura do Munidpio de Cajamar, 3 ■ovembro de 2022.
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DANILO ACMADO
Prefeito icipal
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