
    LEI 917/2009 

 “DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE 
PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

     O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei: 

            Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio 
com instituições financeiras (Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal) 
visando a concessão aos servidores públicos municipais, de empréstimos e/ou financiamentos  
através de desconto em  folha de pagamento.  

            § 1o O valor do empréstimo será fixado nos termos estabelecidos 
pela respectiva instituição consignatária, mediante apresentação do valor da remuneração 
mensal; 

              § 2º - O valor da prestação consignável para os fins do caput deste 
artigo será fixada em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor.  

            § 3o - O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir 
sobre verbas rescisórias devidas pelo Município em caso de exoneração de servidor ou rescisão 
de contrato administrativo, até o limite de 30% (trinta por cento). 

            Art. 2o - Para os fins desta Lei, considera-se: 

            I - servidor, todo aquele investido em cargo público, de caráter 
efetivo, de confiança e de provimento em comissão; 

            II - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder 
empréstimo ou financiamento ou realizar operação de arrendamento mercantil mencionada no 
caput do art. 1o; 

             III - verbas rescisórias, as importâncias devidas em dinheiro pelo  
Município ao  servidor em razão de desligamento, independente de quem a  iniciativa . 

            Art. 3o - Para os fins desta Lei, são obrigações do  Município: 

            I - prestar ao servidor e à instituição consignatária, mediante 
solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para a contratação da operação de 
crédito 

            II - efetuar os descontos autorizados pelo servidor em folha de 
pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos no 
convênio. 

            § 1o - É vedado ao Município impor ao servidor e à instituição 
consignatária escolhida pelo servidor  qualquer condição que não esteja prevista nesta Lei ou em  
regulamento para a efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados. 



                  § 2o - Cabe ao Município informar, no demonstrativo de rendimentos 
do servidor, de forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de cada operação de 
empréstimo, financiamento ou arrendamento. 

            § 3o - Os descontos autorizados na forma desta Lei e seu 
regulamento terão preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a ser 
autorizados posteriormente. 

            Art. 4o - A concessão de empréstimo, financiamento ou arrendamento 
mercantil será feita a critério da instituição consignatária, sendo os valores e demais condições 
objeto de livre negociação entre ela e o servidor, observadas as demais disposições desta Lei. 

            § 1o - Para a realização das operações referidas nesta Lei, é 
assegurado ao servidor o direito de optar por instituição consignatária que tenha firmado acordo 
com o Município, ficando o Município obrigado a proceder aos descontos e repasses por ele 
contratados e autorizados. 

                         § 2o - É vedada ao Município a cobrança de qualquer taxa ou 
exigência de contrapartida pela celebração ou pela anuência nos acordos com as instituições 
financeiras e inclusão de  cláusulas que impliquem pagamento em seu favor, a qualquer título, 
pela realização das operações de que trata esta Lei. 

            Art. 5o - O Município será o responsável pelas informações 
prestadas, pela retenção dos valores devidos e pelo repasse às instituições consignatárias, o qual 
deverá ser realizado até o quinto dia útil após a data de pagamento, ao mutuário, de sua 
remuneração mensal. 

            § 1o - O Município, não será co-responsável pelo pagamento dos 
empréstimos, financiamentos e arrendamentos concedidos aos servidores , mas responderá 
sempre, como devedor principal e solidário, perante a instituição consignatária, por valores a ela 
devidos, em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e seu regulamento, 
que deixarem, por sua falha ou culpa, de serem retidos ou repassados. 

            § 2o - Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do 
empréstimo, financiamento ou arrendamento foi descontado do mutuário e não foi repassado pelo 
Município à instituição consignatária, fica ela proibida de incluir o nome do servidor  em qualquer 
cadastro de inadimplentes. 

            Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 
da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. 

      Divisa Nova, 16 de abril de 2009. 

 
   
                                            JOSÉ LUIZ DE  FIGUEIREDO 
                                                Prefeito Municipal  
  
  


