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DECRETO Nº 168/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

“REGULAMENTA A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.”

O Prefeito do Município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, Senhor EDUARDO SAMPAIO
GOMES LEITE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 66, Inciso IV e VII, da Lei
Orgânica do Município de São Miguel do Guamá/PA.

DECRETA:

Artigo 1º. A realização de consignações na folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da
Administração Direta do Município de São Miguel do Guamá e de seus pensionistas, reger-se-á pelas normas deste
Decreto, conforme a Lei nº 430/2022..

Artigo 2º.  Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - CONSIGNADO: servidor público municipal integrante da administração pública direta do
Município de São Miguel do Guamá, ativo, aposentado ou pensionista, que tenha estabelecido com o
consignatário relação jurídica que autorize o desconto da consignação em folha de pagamento;

II - CONSIGNATÁRIA: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado destinatária dos
créditos resultantes das consignações compulsória ou facultativa, em decorrência de relação jurídica
estabelecida com o consignado;

III - CONSIGNANTE: órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou indireta que
efetua os descontos em favor da consignatária.

Artigo 3º. As consignações em folha de pagamento são classificadas em obrigatórias e facultativas.

 §1º. Consignação obrigatória é o desconto incidente sobre a remuneração, provento ou pensão,
efetuado por força de Lei ou decisão judicial, compreendendo:

I - contribuição previdenciária;

II - pensão alimentícia fixada na forma da Lei;

III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

IV - reposição e indenização ao erário;

V - cumprimento de decisão judicial;

VI - outros descontos instituídos por Lei.
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§ 2º. Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a remuneração, provento ou pensão
efetuado mediante a autorização formal do consignado, compreendendo:

I - pagamento de planos e seguros privados de assistência à saúde;

II - contribuições para previdência complementar;

III – contribuições a sindicatos e associações;

IV - pagamento de seguros;

V - financiamento da casa própria, e;

VI - empréstimos em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO II

DA MARGEM CONSIGNÁVEL

Art. 4º. A efetivação das consignações facultativas fica condicionada à existência de margem
consignável.

Art. 5º. Considera-se margem consignável o percentual máximo da remuneração mensal líquida do
servidor que poderá ser comprometida para as consignações facultativas.

Parágrafo único. Para efeito deste Decreto considera-se remuneração mensal líquida o resultado da
subtração dos descontos obrigatórios na soma do vencimento do cargo ou do salário do empregado
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Art. 6º. A soma mensal dos descontos facultativos de cada servidor em folha de pagamento, não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.

Art. 7º. Na hipótese do valor relativo à margem consignável do servidor sofrer redução devido à
perda de alguma vantagem pecuniária ou majoração de consignação obrigatória, o valor total das
consignações facultativas deverá ser readequado com o fim de respeitar a margem consignável.

Art. 8º. Em caso de exclusão de consignação facultativa por insuficiência de margem ou a pedido do
servidor, ou ainda nos casos de suspensão ou cancelamento da consignação, caberá ao consignado
estabelecer a forma de adimplemento das obrigações assumidas diretamente com a instituição
consignatária credora.

Art. 9º. A inclusão da consignação deverá observar o cronograma de processamento da folha de
pagamento, devendo ser informada até o dia 15 (quinze) de cada mês.

Parágrafo único. As consignações informadas após o dia 15 (quinze) somente começarão a ser
averbadas a partir do mês subsequente ao da solicitação.
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Art. 10. Os repasses dos valores referentes aos descontos consignados serão realizados às
consignatárias até o dia 10 de cada mês.

Art. 11. A consignação em folha de pagamento não implica em responsabilidade do Município por
dívida, inadimplência, desistência ou pendência de qualquer natureza assumidas pelo consignado
perante o consignatário.

§1º. O Município não integra qualquer relação de consumo originada, direta ou indiretamente, entre
consignatário e consignado, limitando-se a processar os descontos solicitados pelo consignatário e
autorizados pelo consignado.
§2º. O pedido de credenciamento de consignatário e a autorização de desconto pelo consignado
implicam em pleno conhecimento e aceitação das disposições contidas neste Decreto.
§3º. A ignorância do consignatário sobre os vícios de qualidade ou inadequação dos produtos e
serviços prestados, diretamente ou por terceiros, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, não o exime
de responsabilidade.
§4º. A Consignatária deverá se resguardar de todas as garantias possíveis, eximindo o Município de
qualquer responsabilidade por perdas ou prejuízos decorrentes da quebra de vínculo do servidor com
a Administração Municipal. §5º. A Administração Municipal não responderá pela consignação nos
casos de perda de cargo ou função e de insuficiência de limite da margem consignável.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 06 de dezembro de 2022.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá
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