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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n0 141/2021 de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelo Vereador Alexandre Dias Martins, informamos 

que a Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas adotou as medidas necessarias 

para possibilitar, nos termos da Lei Federal n° 14.131/21, o aumento da margem de 

consignados aos servidores Publicos, em parceria com essa Casa de Leis onde foi 

aprovada a alteragao de dispositive da Lei Municipal n° 1.173/05 por meio da Lei n° 

1.857, de 3 de maio de 2021 copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente'' 1
V

ACHADODANILO BARB
Prefeito al

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jos6 Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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REQUERIMENTO N° 141 / 2021
l 9 ABR 2021 -

n.! OfSenhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis quais agdes que estao sendo tomadas e qua! o 
prazo para adequagao da Lei Federal N° 14.131, DE 30 DE MARQO DE 2021.

“Dispoe sobre o acrescimo de 5% (cinco por cento) ao percentual maximo 
para a contratagao de operagdes de credito com desconto automatico em 
folha de pagamento ate 31 de dezembro de 2021; e altera a Lei n° 8.213, de 
24 de julho de 1991.”

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o governo 
federal publicou em 30.03 no DOU a Lei que regulamenta o aumento das 
margens de consignado totalizando 40% para todas as autarquias da Uniao. A 
grande questao esta que muitos servidores de nosso muniefpio estao neste 
momento de pandemia desesperados necessitando deste acesso a esta nova 
margem, fui procurador por servidores afim de buscar informagoes, e uma 
possivel agilidade na adequagao da Lei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de abril de 2.021.
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RIGUESSAULO ANDE Alejandro pjas Martins

/ Vepeador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em discussao e votagao unica
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ESTADO DE SAO PAULO

LEI N° 1.857 DE 3 DE MAIO DE 2021.

PUBLICADO NO 
D.O.M ,

Edicao nQ: {
Data:Q3/05}lili

“Altera dispositivos da Lei n° 1.173, 
de 06 de setembro de 2005, que 
dispoe sobre as consignagoes em 
folha de pagamento dos servidores 
publicos, e da outras providencias”

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER que a 
Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° Ficam alteradas as redagoes das alineas “a” e “b” do §4° do 
art. 5° da Lei n° 1.173, de 06 de setembro de 2005, passando a vigorarem da 
seguinte forma:

“Art. 5°

§4°
a) 5% (cinco por cento) da remuneragao, proventos ou 

pensao basicos do servidor para os descontos dos incisos 
I a VIII do "caput" deste artigo; e”

30% (trinta por cento) nos termos do art. 5° da Lei n° 
1.157, de 4 de abril de 2005;”

Art. 2° No exercicio de 2021, para a contratagao de operagoes de 
credito com desconto automatico em folha de pagamento, aplicam-se as 
disposigoes de que tratam os artigos 1° ao 4° da Lei Federal n° 14.131/2021.

Art. 3° Esta Lei entrara em vigqj

Prefeitura do Municipio

b)

data de,sua publicagao.

jantfafr, 3.de7naio de 2021.

DANILO MACHADO
cipalrefef

AFON OSA DA SILVA 
Secretario Munitipal de Gestao de Pessoas

Registrada no Departamento Tecrtf- 
Municipio.

gi^lafivo e publicada no Diario Oficial do

tarjaaioelho de Jesus Stella / 
fiento Tecnico Legislative^/
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DE 06 DE SETEMBRO DE 2005.LEI N° 1.173

“Dispoe sobre as consignagoes em folha de 
pagamento dos servidores publicos e pensionistas 
da administragao publica do municipio de Cajamar 
e da outras providencias”.

Alterada pela:
Lei n° 1.536/13 
Lei n° 1.857/21

MESSIAS CANDIDO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuipdes legais faz saber que a Camara 
Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°.
pensionistas municipais poderao ter consignadas, em folha de pagamento, 
importancias destinadas a satisfagao de compromissos por eles assumidos com 
as instituigoes enumeradas nesta Lei.

Art. 2°.
efetuados nos vencimentos, proventos ou pensbes, mediante previa e expressa 
autorizagao do servidor publico ou pensionista, relativamente as importancias 
destinadas a satisfagao de compromissos por eles assumidos com as instituigoes 
enumeradas nesta Lei.

§ 1°. Constitui a sistematica de consignagoes em folha de pagamento mera 
facilidade colocada a disposigao dos servidores publicos e pensionistas 
municipais, nao implicando co-responsabilidade da Prefeitura por dividas ou 
compromissos de natureza pecuniaria por eles assumidos com as entidades 
consignatarias.

§ 2°. Considera-se servidor publico, para os fins desta Lei, os servidores em 
atividade e os inativos.

Os servidores publicos do Municipio de Cajamar, bem como os

Consideram-se consignagoes em folha de pagamento os descontos

Art. 3°. Podem ser consignatarias:

entidades representatives de classes e associagoes, inclusive as sindicais 
de qualquer grau, todas constituidas, por servidores publicos e 
pensionistas, mediante as condigbes estabelecidas nesta Lei;

sociedades cooperativas constituidas ou integradas exclusivamente por 
servidores publicos e pensionistas, mediante as condigbes estabelecidas 
nesta Lei;

entidades que operem com pianos de previdencia complementar, pianos 
de seguro, pianos de saude, peculio e renda mensal;

I -

III-
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ESTADO DE SAO PAULO

Lei n° 1.173/05. fls. 2

estabelecimentos de ensino fundamental, medio e universitario;

orgaos da Administragao Publica direta e indireta instituidos pelo Poder 
Publico de qualquer nivel de governo;

estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos situados no 
municipio.

instituigdes financeiras. (Acrescido pela Lei n° 1.536/13)

Paragrafo Unico - Uma vez respeitados os descontos obrigatorios por forga de lei 
ou de determinagao judicial, as consignagdes de qualquer natureza a favor da 
Prefeitura, do Institute de Previdencia Social dos Servidores de Cajamar e de 
outras entidades oficiais vinculadas ao municipio de Cajamar, terao prioridade 
sobre as demais, estabelecido o seu controle por ocasiao da efetivagao dos 
descontos.

IV-
V-

VI-

VII-

Art. 4°.
nos incisos I a IV e VI do artigo 3°, desta Lei, deverao preencher os seguintes 
requisites:

Para serem admitidas como consignatarias, as entidades referidas

estarem regularmente constituidas;

possuirem escrituragao e registros contabeis exigidos pela legislagao 
especifica;

estarem em dia com os tributes municipais;

ser associado junto a Associagao Comercial e Empresarial de Cajamar.

Paragrafo Unico - Anualmente, as entidades consignatarias de que trata este 
artigo deverao comprovar a manutengao do atendimento das condigoes delas 
exigidas e atualizar seus cadastres perante a Prefeitura, na forma estabelecida em 
regulamento proprio.

II-

III-

IV-

Art. 5° Podem ser consignados em folha de pagamento:

I - mensalidades instituidas em assembleia geral para custeio de entidades 
de classe, associagoes, inclusive as sindicais de qualquer grau, 
sociedades cooperativas e clubes de servidores;

as de despesas efetuadas com a compra de generos alimenticios e 
outros, a criterio da Administragao, junto as entidades sindicais de classe 
ou estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos situados no 
municipio;
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Lei n° 1.173/05, fls. 3

contribuigao de pianos de seguro, pianos de saude, previdencia 
complementar, renda mensal e peculio, intermediados pelas entidades 
referidas nos incisos I e II do artigo 3° desta, observada as demais 
disposigoes estabelecidas para a especie;

III -

IV- premios de seguro;

V- prestagdes e amortizagoes referentes a imovel residencial e adquirida de 
entidades a que se referem os incisos II e III do artigo 3°;

VI- mensalidades originarias de estabelecimentos de ensino;

Vil as despesas efetuadas na aquisigao de ingressos para festas e 
espetaculos patrocinados ou apoiados pelo Poder Publico Municipal.

VIII - Emprestimos e Financiamentos exclusivos para cartao de credito 
(Acrescido pela Lei n° 1.536/13)

§ 1°. A utilizagao de codigo e sub-codigos para descontos nao previstos neste 
artigo acarretara a aplicagao das medidas previstas no artigo 17.

§ 2°. Para efeito de controle do disposto no paragrafo anterior, e sem prejuizo da 
adogao de outras medidas julgadas convenientes pela Administragao, as 
entidades citadas nos incisos I e II do artigo 3°, por ocasiao do pedido de 
admissao como consignatarias, deverao anexar ao requerimento, mediante copia 
autenticada, a documentagao que sirva de fundament© juridico para a efetivagao 
dos descontos pleiteados, tais como estatutos sociais atualizados, contratos, 
apolices, termos de convenio, de acordo com o objeto de cada consignagao.

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

§ 4°. Os percentuais totais maximos por tipo de consignagao, obedecido o limite 
previsto no artigo 9°, sao os seguintes:

a) 10% (dez-por cento) da remuneragao, proventos ou pensao basicos do servidor
para os descontos dos incisos I, III, IV V, VI e VII do "caput"deste artigo; e

-10% (dez por cento) da remuneragao, proventos ou pensao-basices do-servidor 
para os descontos dos incisos I, III, IV, V, VI, VII e VIII do "caput" deste artigo; e
(Nova redagao dada pela Lei n° 1.536/13)

a>
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Lei n° 1.173/05. fls. 4

5% (cinco por cento) da remunerapao, proventos ou pensao basicos 
do servidor para os descontos dos incisos I a VIII do "caput" deste 
artigo; e (Nova redagao dada pela Lei n° 1.857/2021)

3Q%-(tr-ifita por cento) da remuneragao, proventos ou pensao basicos do servidor
para o desoonto do inoiso II do "caput"deste artigo;

a)

b) 30% (trinta por cento) nos termos do art. 5° da Lei n° 1.157, de 4 de abril 
de 2005; (Nova redagao dada pela Lei n° 1.857/2021)

Art. 6°
orgao gestor do sistema, 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 entidades referidas nos incisos III 
e IV do artigo 3°, cuja documentagao sera analisada quando da elaboragao de 
instrumento proprio a ser assinado.

§ 2°. Apos a verificagao da regularidade, o orgao gestor propora a concessao da 
rubrica de desconto e, quando for o caso, o respective termo de convenio ou outro 
cabivel.

A inclusao como consignataria dar-se-a atraves de solicitagao ao

Art. 7°
consignataria e autorizar a averbagao da consignagao mediante a concessao de 
codigo e sub-codigos 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.

Compete a Diretoria de Administragao declarar habilitada a

Art. 8°
quando as entidades forem declaradas habilitadas pela autoridade competente.

Somente sera efetuada a consignagao em folha de pagamento

Art. 9°.
pagamento, seja qual for a sua natureza, que, excluidos os descontos obrigatorios 
por forga de lei ou determinagao judicial, excederem ao valor equivalente a 40% 
(quarenta por cento) da remuneragao, proventos ou pensao do servidor, sem 
inclusao de horas extras e outros.

§ 1°. Ocorrendo excesso, as consignagoes que por ultimo forem averbadas 
deverao ser suspenses, ate atingir o limite fixado no "caput" deste artigo, 
estabelecido o seu controle por ocasiao da efetivagao dos descontos, e o disposto 
no paragrafo unico do artigo 3°, mediante comunicagao concomitante ao servidor 
e a entidade consignataria.

Nao sera permitida a efetivagao das consignagoes em folha de
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Lei n° 1.173/05, fls. 5

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

Art. 10.
consignatarias, um percentual de desconto sobre cada modalidade de 
consignagao para custeio da operagao, na forma do convenio.

Paragrafo Unico - Estarao isentos do desconto as entidades referidas nos incisos 
I, II e V do artigo 3°.

Recairao, a criterio da Administragao, no ato de repasse as

Art. 11.
quinto) dia da data de pagamento de cada folha mensal.

O repasse do produto das consignagoes far-se-a ate o 15° (decimo

Paragrafo Unico
consignagoes de que trata esta Lei, cabera ao servidor/consignante providenciar 
diretamente o recolhimento das importancias por ele devidas, nao se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal de Cajamar, em qualquer hipotese, por 
eventuais prejuizos dai decorrentes.

Se, por qualquer motive, nao forem efetivadas as

Art. 12.
a devolve-la diretamente ao servidor apos 15 (quinze) dias da constatagao, sob 
pena de rescisao do instrument© legal.

A consignataria que receber qualquer quantia indevida fica obrigada

Cabera a consignataria apresentar semestralmente o quadroArt. 13.
demonstrative de bens e servigos oferecidos aos servidores publicos e 
pensionistas, para divulgagao, conforme definido em regulamento.

Art. 14
sera efetivada pelo orgao gestor mediante apresentagao da respectiva Ficha de 
Autorizagao para Desconto em Folha de Pagamento, fornecida pela propria 
entidade.

A consignagao em folha a favor das entidades aqui mencionadas so

Paragrafo Unico - Serao tidas como validas e incontestaveis as consignagoes 
nao impugnadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do primeiro 
desconto em folha de pagamento.

Art. 15.
obrigada a encaminhar pedido de cancelamento da consignagao ao orgao gestor, 
tenha ou nao sido formalizada tal solicitagao pelo consignante, sob pena de 
incorrer na hipotese do inciso III do artigo 17.

Estando quitados os compromissos assumidos, fica a consignataria
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Lei n° 1.173/05, fls. 6

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

por interesse da Administragao, observadas a conveniencia e a 
oportunidade, especialmente quando ultrapassarem os limites percentuais 
previstos no § 4° do artigo 5° desta Lei;

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

I-

II -

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

lu

ll0. As consignagoes referidas nos incisos V e VI do artigo 5° somente serao 
canceladas a pedido do servidor apos previa aquiescencia da consignataria.

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

As entidades consignatarias relacionadas no artigo 3° perderao oArt. 17.
direito de consignagao em folha de pagamento, com a consequente cassagao do 
codigo respective, mediante decisao fundamentada da Diretoria de Administragao, 
quando:

I- cederem a terceiros codigos de consignagao que Ihes foram concedidos ou 
permitirem que, em seus codigos, sejam procedidas consignagoes por parte 
de terceiros;

infringirem o disposto no § 1° do artigo 5°;

praticar pregos diferenciados em razao de utilizagao do sistema;

praticarem outras irregularidades, assim consideradas a criterio da Diretoria 
de Administragao, devidamente comprovadas.

II -

III-

IV-

§ 1°. Da cassagao a que se refere o "caput" deste artigo cabera pedido de 
reconsideragao dirigido a Diretoria de Administragao, no prazo de 5 (cinco) dias 
uteis.

§ 2°. Os prazos referidos no paragrafo anterior contar-se-ao da data da 
publicagao da decisao da ciencia da comunicagao enviada pela Prefeitura.
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Lei n° 1.173/05, fls. 7
§ 3°. Decorridos 1 (um) ano da perda do direito de consignagao em folha de 
pagamento, podera a entidade requerer a sua reabilitagao a Diretoria de 
Administragao.

Art. 18.
cumprimento do aqui disposto, quer pela consignataria, quer pelo servidor, ficam 
dispensados do recolhimento dos pregos publicos correspondentes.

Art. 19.
complementares ao cumprimento desta Lei, inclusive modelo de formularies, 
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 
entidades consignatarias.

Art. 20.
consignatarias daquelas entidades que atendam as disposigoes aqui fixadas, bem 
como resguardadas as consignagdes a favor do Institute de Previdencia Social 
dos Servidores de Cajamar.

Os requerimentos, documentos e outros papeis exigidos para o

A Diretoria de Administragao editara, quando necessario, normas

Ficam mantidas as atuais consignagdes e a condigao de

As presentes disposigoes aplicam-se as autarquias do Municipio deArt. 21.
Cajamar, incumbindo aos respectivos responsaveis determinar, mediante a edigao 
de atos prdprios, as adequagdes que se fizerem necessarias.

Para fins do disposto nesta Lei podera o Poder Executive, firmarArt. 22.
contratos e outros instrumentos legais, visando o gerenciamento do sistema, sem 
onus aos cofres publicos.

Art. 23. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 24. Revogam-se as disposigoes em contrario.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 06 de setembro de 2005.

MESSIAS CANDIDO DA SILVA 
Prefeito Municipal

ROBERTO VANDERLEI DOS SANTOS 
Diretor de Administragao

Publicada e Registrada na Secretaria da Diretoria de Administragao da 
Prefeitura do Municipio de Cajamar, aos seis dias do mes de setembro do ano 
de dois mil e cinco.


