Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO

OFÍaO m ni6:^/AÍ/r,ABPREF/2022
Ji-Paraná, 8 de agosto de 2022.
A Sua Excelência, o senhor
Welínton Poggere Goes da Fonseca
Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná
Nesta

Ref.: Projeto de Lei n. 3135/2022

Senhor Presidente,
De ordem do Excelentíssimo senhor Prefeito, encaminhamos Projeto de Lei
n. 3135, de 8 de agosto de 2022, que “dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento dos empregados e servidores públicos ativos, inativos, aposentados e
pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Ji-Paraná/RO e do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ji-Paraná, revoga a Lei n. 1.157, de 23
de abril de 2002 e suas respectivas alterações".
Contando com o apoio dos Nobres Edis api^eitamos^ensejo para consignar
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
/

'Ney^

pos Goes Junior
Gabinete
lio Prefeito
Chefe de
3798/GAE/PM/JP/2021
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Estado de Rondônia
Município de Jl-Paraná

gabinete do prefeito

PROJETO DE LEI N® 3135

08 DE AGOSTO DE 2022

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL PE JUPARANÂ

PROTOCOLO

V •

ÃssínaturattóBê sponaável

Dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento dos empregados e servidores públicos
ativos, inativos, aposentados e pensionistas da
Administração Direta e Indireta do Município de JiParaná/RO e do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Ji-Paraná, revoga a Lei n.
1.157, de 23 de abril de 2002 e suas respectivas
alterações.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1® Os empregados e servidores públicos ativos, inativos, aposentado»^
pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de Ji-Paraná - Estado de Rondôr^
somente poderão sofrer descontos em sua remuneração em virtude de determinação legal oulde.
autorização expressa, nos termos desta Lei.
Art. 2® Considera-se, para fins desta Lei:
I - consignatário: destinatário dos créditos resultantes das consignações;
II - consignante: órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta que procede aos
descontos em favor do consignatário;
consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração do
III
servidor/funcionário por força da lei ou mandado judicial, tais como:
a) contribuição para a seguridade e previdência social;
b) imposto de renda;
c) pensão alimentícia judicial;
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d) reposição ou Indenização ao Erário.
IV

Consignação facultativa: desconto incidente sobre a remimeração do
servidor/funcionário a seu pedido, tais como:
a) contribuição em favor de entidades sindicais e de associações de classe, nos termos
da Constituição Federal;
b) contribuição em favor de partidos políticos, entidades, clubes e associações de
caráter recreativo ou cultural;
c) contribuição em favor de cooperativas;
d) contribuição em favor de planos de saúde, pecúlio, seguros e previdência
complementar;
e) prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade fmanceira;
f) amortização de empréstimos pessoais e financiamentos, concedidos pelas
instituições referidas no inciso II do art. 4° desta Lei;
g) amortização de empréstimos rotativos mediante cartões de crédito, por institui
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil;
h) amortização de quantias devidas em razão das operações de financiamento e
contratação de bens e serviços através de cartão de beneficio consignado que vise apoiar e facilitar
a aquisição de bens e serviços no comércio local, a custos ou condições diferenciadas.
Art. 3" A habilitação e o credenciamento dos consignatários serão feitos na Secretaria
Municipal de Administração.
Art. 4** Poderão ser consignatários, para fins e efeitos desta Lei:
I - as associações, sindicatos e entidades de classe constituídas pelos servidores, de
acordo com a legislação aplicável;
II - instituições financeiras públicas ou privadas autorizadas a operar pelo Banco
Central do Brasil;
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III - as associações, clubes e entidades de caráter recreativo ou cultural;
IV - as cooperativas, constituídas de acordo com a Lei 5.764, de 16 de dezembro de
1971;
V - empresas administradoras de cartão de crédito.
Alt. 5® A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada servidor
não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta, assim considerada a
totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter
extraordinário ou eventual.
§1® As consignações facultativas deverão obedecer aos seguintes limites:
I - 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do servidor destinados exclusivamente
para cartão benefício consignado que consistirão em quantias devidas em razão das operações para
o financiamento da contratação de bens e serviços, inclusive creditícios, saque emergencial e
financeiros, por meio de cartão (sem anuidade, sem taxa de adesão e bandeirado) que vise apoiar,
facilitar e fomentar a aquisição de bens e serviços no comércio;

n

5% (cinco por cento) da remuneração bruta do servidor, destinadi
exclusivamente, para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito;
III - 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor, para as demais
consignações facultativas.
§2® Os compromissos financeiros decorrentes da utilização do cartão benefício
consignado para apoiar e facilitar a aquisição de bens e serviços no comércio previsto na alínea
“h” do inciso IV, do art. 2°, desta Lei, serão distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por
cento) da sua respectiva margem de consignação para utilização em compras no comércio e 50%
(cinquenta por cento) para o financiamento de despesas decorrentes de serviços creditícios, saque
emergencial e financeiros contratados por meio do referido cartão.
Alt. 6® As amortizações de empréstimos pessoais e financiamentos, inclusive de
débitos realizados por intermédio de cartões de crédito ou benefício consignado, poderão ser
efetuadas em até 72 (setenta e dois) meses.
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Art. T A autorização prévia para as operações consignadas em folha de pagamento
dos empregados e servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas da Administração Direta
e Indireta do Município de Ji-Paraná/RO, poderá ser obtida por meios físicos, eletrônicos, por
mecanismos de telecomunicação ou por meios digitais que garantam o sigilo dos dados cadastrais,
bem como a segurança e a comprovação da aceitação da operação realizada pelo interessado.
Art. 8“ Para efeito de aplicação dos limites fixados nos artigos anteriores, em caso de
extrapolação dos limites previstos no §1° do art. 5° desta Lei, o Consignante suspenderá o desconto
relativo às consignações facultativas menos prioritárias, assim consideradas, em ordem de
prioridade decrescente:
I - contribuição para associações de classe dos servidores;
II - amortização de empréstimos/financiamentos, e de débitos realizado por intermédio
de cartões de benefício ou de crédito;
III - contribuição para entidades, clubes e associações de caráter recreativo ou cultural;
IV - contribuição a favor de cooperativa, constituída de acordo com a Lei Federal
5.764, de 16 de dezembro de 1971;
V - prestação de compra de imóvel residencial a favor de entidade financeira;
VI - contribuição para planos de saúde, pecúlio, seguros e previdência complementar.
Art. 9® As quantias descontadas em folha de pagamento serão repassadas aa
consignatário até o 5° (quinto) dia do mês de competência do pagamento dos servidores, observada
a data do efetivo desconto.
Art. 10. A consignação constitui uma operação entre consignatária e beneficiário,
cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento, o Município e o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos de Ji-Paraná, não poderão responder em nenhuma hipótese,
pelos débitos contratados, devendo restringir sua responsabilidade à averbação dos valores
autorizados pelo beneficiário e repasse à consignatária em relação às operações contratadas.
Art. 11. A consignação facultativa pode ser cancelada:
I - mediante pedido escrito do consignatário;
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II - mediante pedido escrito do funcionário e servidor ativo, inativo, aposentado ou
pensionista, o qual ficará condicionado à prévia e expressa anuência do consignatário.
Art. 12. Se a folha de pagamento de mês em que foi formalizado o pedido já tiver sido
processada, a cessação dos descontos somente será feita no mês subsequente, sem que, desse fato,
decorra qualquer responsabilidade para os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
Art. 13- A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta
Lei, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos, impõe ao
dirigente do respectivo órgão o dever de suspender a consignação irregular e comunicar o fato à
autoridade competente, para os fins de direito.
Art. 14. O pedido de consignação facultativa presume o pleno conhecimento das
disposições desta Lei e aceitação das mesmas pelo consignatário e pelo servidor ativo, aposentado
ou pensionista.
Art. 15. O Secretário Municipal da Administração estabelecerá em Portaria o
procedimento de credenciamento dos consignatários, bem como a documentação necessária para
habilitação do credenciado.
Art. 16. Em caso de revogação total ou parcial dessa Lei, ou a introdução de qualquer
ato administrativo que suspenda ou impeça o registro de novas consignações referentes a
empréstimos pessoais, as consignações já registradas serão mantidas e os recursos transferidos
para os consignatários até a liquidação total dos referidos empréstimos.
Art. 17. O Secretário Municipal da Administração solucionará os casos omissos, por
meio de ato específico.
Art. 18. Ficam revogadas as Lei n°* 1157, de 23 de abril de 2002; 1182, de 20 de
agosto de 2002 e 1309, de 11 de jtmho de 2004.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Urupá^^s 8 diás do mês de agosto de 2022.

ISAÚ FONSECA
Prefeito
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MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N** 3135/2022

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Vereadores,
Vimos à presença de Vossas Excelências nesta oportunidade submeter à apreciação dessa
Ilustre Casa de Leis, a matéria anexa, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento
dos empregados e servidores públicos ativos, inativos, aposentados e pensionistas da Administração
Direta e Indireta do Município de Ji-Paraná/RO e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Ji-Paraná, revoga a Lei 1157, de 23 de abril de 2002 e suas respectivas alterações.
A presente matéria contempla a extinção, e criação de Lei que visa promover a adequação
das novas normas e percentuais que disciplinam o empréstimo de forma consignada no Município
de Ji-Paraná.
Dentre as vant^ens dessa “modalidade” de empréstimo destaca-se, o desconto diretamente
da folha de pagamento do servidor, que ao contratar um empréstimo consignado, será permitido
que a instituição financeira desconte as parcelas diretamente do salário.
Ainda neste sentido, e por conta da estabilidade, as instituições financeiras tem a
possibilidade de oferecer taxas de juros menores para os servidores, pois entendem que a
possibilidade de “calote” por parte do cliente é baixa. Além disso, as condições de pagamento são
mais atrativas.
Na proposta do presente Projeto de Lei, todo Servidor Público poderá utilizar até 35Vo
da sua renda para tomar empréstimos consignados, sendo 5% do valor para gastos com cartão
de crédito consisnado.
Dessa forma, o limite de todas as parcelas dos contratos de empréstimo consignado não
podem ultrapassar 30%, que é a mareem consisnável do Servidor Público.
Portanto, a margem para empréstimo consignado para Servidor Público é de 35%.
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Ainda na mesma “tendência” de adequar o presente Projeto de Lei as normas que Já
encontram-se em vigência, toda solicitação de crédito consignado, sem exceção, precisa ser
averbada para ter o processo finalÍ2ado.
A averbação é a aceitação (e a concordância) do órgão responsável pelo pagamento da folha
de pagamento. Ou seja, a autorização do débito.
A liberação do crédito, geralmente é realizada em média, em até 48 horas após a averbação.
No entanto, esse prazo pode variar em cada banco.
Devendo o crédito ser realizado exclusivamente na conta do titular mencionada no
contracheque. Não é permitida a transferência na conta de terceiros.
Como os pagamentos mensais são descontados diretamente do salário ou benefício, não há
risco de inadimplência.
O cliente apenas precisa ter em mente que parte de sua renda está comprometida com o
empréstimo.
Quando o empréstimo é totalmente pago, a margem consignável é novamente liberada.
Vale destacar que, quem quiser quitar o crédito todo, antecipadamente, também tem essa
opção.
Outra vantagem do consignado, além do baixo risco de inadimplência, é o baixo risco de
endividamento, já que a “liberação” de empréstimos fica condicionada a existência de margem por
parte do servidor.
Ante ao exposto e considerando que se trata de matéria de inciativa privativa do Prefeito, nos
termos da Lei Orgânica Municipal (art. 25, IL “«p”), contamos com a aprovação de Vossas
Excelências.
/
/
Na certeza do apoio dessa Casa deveis, m^fesi

;os de estinme^apíeço.

ISKU FONSECA
Prefeito
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site; www.ii-oarana.ro.qovbr email: Qabinete.iiDa@amaH.com
Fones (69)3416-4021/4025

7

PREFEITURA DE
JI-PARAM J

Gabinete do Prefeito
23 DE ABRIL DE 20Ò2

LEI N.” 1157

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
Autorizu o Poder Executívo Municipal a proceder
consignação em folha de pagamento, mediante
celebração de convênios com Entidades
Financeiras, dando outras providências.
LEONIRTO RODRIGUES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de JiParaná - RO, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei;
ArL r. Fica o Município de Ji-Paraná, por seu representante legal, autorizado a
descontar em folha de pagamento de seus servidores, devidamente autorizado por estes, os
valores devidos a Bancos e Instituições Financeiras e originários de empréstimo pessoal
contraído através de contrato firmado com o servidor e repassá-los para aquelas.
Art- 2“. As autorizações dos servidores para o procedimento de desconto em
folha de pagamento, deverão ser lavrados em duas vias de igual teor e forma, ficando uma
via em poder do DRHA da Secretaria Municipal de Administração, e outra para o servidor.
Art. 3". O limite do desconto objeto da presente autorização, não poderá
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do salário bruto mensal, percebido pelo servidor.
Art, 4°. O Município, não poderá figurar no contrato de empréstimo na
qualidade de avalista, garantidor ou devedor solidário.
Art. 5“. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6“. Revogam-se as disposições em contrário.

i
Palácio Urupà, aos 23 dias do mês de abril de 2002.
LEÍJNIRTOTI^]
RIGUES DOS SANTOS
Prefeito
CEP: 78.961-904
Avenida 02 úe Abril, 1701 - Bairro Urupà
Fone (069) 416-4004 • Fax:(069)416-4014
C.N.P.J. 04,092.672rt3001-25
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Pxotí.N"XíiS54í^
20 DE APOSTO DE 2002
^o

O CORACAO OC «lUNüDNJA

EEI NM182

AIfTORlA DO PODER EXECUTIVO
Introduz modificações na Lei Municipal
n’ IJ57, de 23 de abri! de 2002, dando
outras providências.
LEONIRTO RODRIGUES DOS SANTOS, Prefeito Munieipal de
Ji-Paraná - RO, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. r. O artigo 3° da Lei Municipal n“ 1157, de 23 de abril de 2002
passa a ter vigência com a seguinte redação:
•‘Art. 3°. O limite do desconto objeto da presente autorização não
poderá uitrapaeear a 30% (irirda por cento) do salárto-base do servidor, somodas as
reduções decorrentes da retenção de imposto na fonte, atem de outros seguros
planos de saúde
Os excessos serão objeto de negociação direta entre o servidor
Art. 2
e a entidade financiadora, para descontar após o termo final do prazo contratual.
Alt. 3". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4". Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Urupà, aos 20 dias do mês de agosto de 2002.

LEONIRTO RODRIGUES DOS SANTOS
Prefeito
Avertda 02 de Abril, 1701 - Bairro Uaipá - CEP; 78.961-904
C.N.P.J. 04.092672/0001-2S - Fone (0®) 416-4000 - Fax: {0®)416-4021

(
D&O.

AQUI A E8TREUX MAtOR

\
■Si-

f'1 m
W'

11 DE JUNHO DE 2004

'áÊ^:r- LEI N° 1309

AUTORIA DQ PODER EXECUTIVO

Pro2, :í‘2CSWoí^
fi
n/é

1

Introduz modificações na Lei Municipal
n-llS?, de 23 de abril de 2002.
O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Alt. r Passa a vigorar cora a seguinte redaçao, o artigo 3°, da Lei
Municipal n® 1157/2002:
"Arí.

0 limite do desconto objeto da presente autorização, não

poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do .servidor

Alt. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos ao dia l® de abril de 2004.
Alt. 3". Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Urupá, aos 11 dias do mês de junho de 2004,

LEUÍNAKIU KUiíRlOUES UU» SAIt lUS
Prefeito
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