
PREFEITURA DE

sÃo MTGTJEL Do çuauÁ
PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL N'430/2022, DE 19 DE JULHO D§,2022

CRIA O SISTEMA MUNICIPÂL DE
coNsrcNaçÕus DrsPoNDo soBRE A
coNsrcNaÇÃo EM FoLHÂ DE rAGAMENTo DE
SERVIDORES MUNICIPÀIS ATIYO§, INATIVOS E
PENSIONI§TÀS Do MUNICÍPIo, B oÁ oUTRA§
rnovmÊNCras

O Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, r: seahor EDUARD0

SAMPAIO GOMES LEITE, Art. 66, Inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município de

São Miguel do Guamá.iPA, sanciona a seguinte Lei:

.{rt. 1"- Os servidores municipais, ativos, inativos e os pensionistas do Município

poderão autorizar, de fonna in-evogável e iretratável, o desconto em folha de

pagamento dos valores referentes ao pagamento rle emprestinros pessoais e

finmciamentas, inclusive aqueles realizados por intermêdio de cartões de crédito.

Àrt. 2o- As consignações referidas nesta lei poderão ocolrcr ató o limite de 40%

(quarenta por cento) da remuneração bruta do servidor, mediante expedição de Carta de

Margem Consignável específica, excluindo-se as verbas de caráter extraordinário e/ou

transitorio, eventual ou indenizatório, e abatendo-se os descontos obrigatórios.

Ârt. 3o- A consignação em folha de pagamento não implica correspolrsabilidade do

rnunicípio por dívidas olr compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo

consignado junto ao consignatário.

Art. 4" -Na hipótese dos emprestimos ou financiamentos contraídos ultrapassarem o

limite estabelecido nesta lei, isolada ou conjuntaÍnente, o desconto será feito somente

até o percentual fixado, tendo preferência as operações pretéritas ern relação às novas.

Àrt 5"- O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentaçâo desta Lei.
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Art. 6u -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito Mttn.icipal de São fu{iguel do Guama, Estudo clo Para, em I9 de

.julho r{e 2A22.

^\---l -GOMES I,EITEÀIO
Prefeito Municipal de São Miguel dc Guamá
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