
GOVERNO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO NO lOO/2021

DISP6E SOBRE AS CONSIGNACOES

FA CULTATIVAS EM F OLHA DE

PAGAMENTO D O S SERVID ORES

ATIV O S E INATIVO S D A

ADMINISTRACÅo pUBLICA DIRETA E

INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO

MUNI C壬PIO DE ILHA D AS

FLORES/SERGIPE.

ROBSON MARTINS DE LIMA, Prefeito Municipal de Ilha das FIores,

Estado de Sergipe, nO uSO das atribui96es que lhe sfo conferidas pela Lei Organica do

Munic工pio, reSOIve:

DECRETA:

A正go Ol - Este Decreto autoriza o Munic王pio de Ilha das FIores a celebrar conv合nio

COm institui96es宜nanceiras para a concessfo de empr6stimos e宜nanciameutos a

SerVidores pthlicos munlCIPalS e agenteS POliticos, mediante desconto em folha de

PaganeutO de valores por eles devidos e previamente contratados, devendo haver

autoriza9fb expressa nesse sentido nos contratos supra referenciados.

Par grafo止nico - Para OS efeitos deste decreto, COnSidera-Se:

1-　Contrataute: O Municipio de Ilha das Flores, aSSim quali宜cado como Pessoa

Ju正dica de Direito P心blico Iutemo;

2-　Servidor p廿blico municipal: OouPanteS de cargos efetivos ou em comissfo da

Prefeitura municipal e da camara municipal, das autarqulaS e funda96es pthlicas,

alem dos que se acham contratados por tempo deteminado para atender as

necessidades tempor缶as de excepc工Onal interesse pthlico, nOS temOS do Art.

37, inciso IⅩ, da Constitui9fo Federal;

3- Agentes pol士ticos: OS OCuPauteS de cargos eletivos no ambito do Poder

Exec加ivo e Poder Legislati、γ0;
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4- Insti血i9fo conslgnat紅ia: a instrfui9a〇　五nanceira autorizada a conceder

empr6stimo ou宜nanciamento mencionado no caput do Art. lO;

5-　Verbas rescis6rias: aS import組cias devidas em dinheiro pelo contrataute ao

Se工Vidor p竜blico municipal ou ageute pol王tico em razfb de rescisfo de seu

COntratO de trabalho ou t6mino do mandato eletivo por qualquer motiv〇・

A正go O2 - As autoriza96es constantes dos co血ratos referentes a empr5stimos e

血1anCiamentos indicados no cやじlt do a正go anterior serfb de carater irrevogat′el e

iHetrativel, desde que assim previsto nos respectivos contratos.

Par縫rafo lO　-　0 1imite somat6rio dos descoutos objeto das autoriza96es

COutemPladas por esta Lei nao poder各, em hip6tese alg皿a亘trapassar 30% q亘血por

CeutO) do venclmentO bruto do servidor p廿blico municipal.

Pa工毎rafo 20 ○ ○ PraZO maXimo de contrata9fb sera de, at5 120 meses;

Artigo O3 - Cabe ao contratante infomar, nO demonstrativo de pagameuto do servidor,

de foma discriminada, O Valor do descouto mensal decoHente de cada opera9fo de

empr5stimo ou丘nanciame血o, bem como os custos operacionalS, Se OPtar POr CObr紅1os.

Artigo O4 - Para a realiza9fo das opera96es referidas neste decreto, deve o servidor

municipal ou age血e pol士tico optar por inst血i9fb conslgnat紅ia que tenha宜mado

acordo com o Contratante,宜cando este dltimo obrigado a proceder aos descontos e

repasses contratados e autorizados pelo servidor ao agente p廿blico.

A正go O5 - At6 o血egral pagamento do empr6stimo ou宜nanciamento, aS autOriza96es

dos descontos somente poderfb ser canceladas mediaute prevla aquiesc台ncia da

insti血i9fb conslgnataria e do empregado・

Artigo O6 - Em caso de rescisfb do contrato de trabalho do servidor antes do t6皿ino da

amo正za9fb do emprestimo, Serfo ma血idos os prazos e encargos originalmente

Previstos’Cabendo ao ser、′idor o agente politico efe血ar o pagamento mensal das

PreSta96es diariamente a institui9fb conslgnat紅ia,宜cando claro que no momento da

rescisfo, devera ser observado pelo Coutratante os descontos percentuais de 30% sobre

as verbas rescis6rias de seus Servidores Ptlblicos Municipais・
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Artigo O7 - Este decreto eutra em vlgOr na data de sua publica9fb, reVOgadas as

dispos19OeS em COutr壷io.

Gabinete do Prefeito do Mmic工pio de Ilha das FIores, Estado de Sergipe,

em Ol de Outubro de2021.

REFEITO
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