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LEI MUNICIPAL Nº 1.967/2022, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 

“DISPÕE SOBRE O TOTAL DE 

CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS DE 

QUE NÃO EXCEDERÁ A QUARENTA 

POR CENTO DA REMUNERAÇÃO 

MENSAL” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA no uso de suas 

atribuições conferidas pela Lei Orgânica. Faço saber, que a Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa aprovou e eu sanciono e publico a seguinte Lei: 

Art. 1º. Os Servidores Públicos Municipais são regidos pela Lei nº 1.883/2015, que 

dispõe sobre Regime Jurídico Único do Município de Augusto Corrêa e LEI 

MUNICIPAL Nº 1939/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2021 (Cria o Sistema Municipal de 

Consignações e Autoriza o Poder Executivo à celebrar Convênios de Regras Gerais de 

Empréstimo Consignado em Folha, com Instituições Bancárias, autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil), que trata da autorização a consignação em folha de pagamento em favor 

de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em 

regulamento. 

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata caput não excederá 

a quarenta por cento da remuneração mensal, sendo que cinco por cento serão reservados 

exclusivamente para: 

I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou 

II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

Art. 2º. Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o 

limite de que trata o parágrafo único do art. 1º será aplicado como percentual máximo que 

poderá ser descontado automaticamente em remuneração, para fins de pagamento de 

operações de crédito realizadas por: 

I- Servidores Públicos Municipais Efetivos, Celetistas e Estatutários; 

II - Servidores Públicos Municipais de Cargos Comissionados; 

III - Agentes Políticos. 

Art. 3º. A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha 

de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: 

1 - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; € 

II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. 
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Art. 4º. É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos € 

das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do 

consignado. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, em 06 de setembro de 2022. 
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FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 
(Ê Municipal 
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