
DECRETO Nº 142, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.

Altera o Decreto Municipal nº 10, de 29
de janeiro de 2014 dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.131/2021, no parágrafo único do art. 1º,
reconhece a competência dos entes da federação para regulamentar o percentual máximo de
desconto de crédito consignado;

CONSIDERANDO que os efeitos decorrentes da Pandemia de Covid-19 permanecem
significativos;

CONSIDERANDO que o aumento no percentual fixado para consignações por meio do
Decreto Municipal nº 10 de 29 de janeiro de 2014 preservará o equilíbrio das finanças dos
beneficiários, de forma que se justifica o seu aumento em caráter permanente;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto Municipal nº 10, de 29 de janeiro de 2014 passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º A averbação de consignações em folha de pagamento, no âmbito dos órgãos
e entidades do Poder Executivo Municipal, obedecerão à legislação em vigor, e em
especial às normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se:
I - consignações compulsórias:
a) contribuição para fundos integrantes do Sistema de Previdência Social dos
servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, servidores aposentados e
pensionistas;
b) pensão alimentícia e outras decorrentes de decisão judicial;
c) indenização à Fazenda Pública Estadual em decorrência de ressarcimento ao
erário ou restituição de valores pagos indevidamente;
d) contribuição para os respectivos regimes de previdência, em se tratando de
ocupantes de cargos em comissão, servidores à disposição do Estado, celetistas e
contratados temporariamente para atender excepcional interesse público; e
e) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
II - consignações facultativas:
a) contribuição para o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais,
bem como para demais órgãos e entidades do Poder Executivo criados para assistir
os servidores e empregados públicos municipais;
b) compensação por benefícios ou auxílios prestados aos servidores pela
administração pública municipal;
c) contribuições para prêmios de seguro de vida;
d) contribuições para planos assistenciais/de saúde e/ou odontológico;
e) contribuições para planos de pecúlio, renda mensal, ou previdência complementar;



f) amortização de empréstimos em geral;
g) amortização de despesas realizadas mediante cartões de crédito com desconto
mínimo em folha de pagamento;
h) amortização de despesas realizadas mediante cartões de serviço destinados à
aquisição de medicamentos;

i) contribuições para sindicatos, associações representativas de classe e/ou
cooperativas de crédito,
j) amortização de empréstimos ou financiamentos concedidos para fins de aquisição
de imóvel próprio.

III - consignante: Poder Executivo Municipal;
IV - consignados: servidores públicos, ativos e inativos, empregados públicos e
pensionistas do Poder Executivo Municipal;
V - consignatárias: entidades elencadas no art. 4º; e
VI - margem consignável: valor máximo da soma mensal das consignações
facultativas atribuído a cada consignado, calculada sobre o valor líquido decorrente
da subtração do valor total das consignações compulsórias do valor bruto da
remuneração.

§ 1º Aos descontos das parcelas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II deste
artigo aplicar-se-ão exclusivamente as normas relativas às consignações
compulsórias, inclusive quanto aos limites de que trata este Decreto.

§ 2º Para fins de cálculo do valor da margem consignável de que trata o inciso VI
deste artigo serão consideradas, exclusivamente, as verbas caracterizadas como
despesa de pessoal de caráter continuado.

...

Art. 4º Para efeito das consignações facultativas serão admitidas como consignatárias,
exclusivamente:
I - Órgãos e entidades do Poder Executivo criados para assistir os servidores e
empregados públicos municipais;
II - sindicatos e associações representativas de classe dos militares, servidores e
empregados públicos estaduais;
III - entidades fechadas ou abertas de previdência privada que operem com planos de
pecúlio, renda mensal e previdência complementar;
IV - entidades administradoras de planos assistenciais/de saúde e/ou odontológico;
V - entidades seguradoras de prêmios de seguro de vida;
VI - instituições financeiras;
VII - cooperativas de crédito,
VIII - entidades administradoras de cartão de serviços destinado à aquisição de
medicamentos.

Art. 5° Subtraído o montante referente ao total de consignações consideradas
compulsórias, a soma das consignações facultativas em folha de pagamento terá
como limite máximo 48% (quarenta e oito por cento) dos rendimentos brutos fixos



mensais dos consignados, sendo 13% (treze por cento) para amortização de despesas
realizadas mediante cartão de crédito e 35% (trinta e cinco por cento) para as demais
consignações facultativas.

§ 1° O percentual reservado para amortização de despesas realizadas mediante
cartão de crédito deverá ter, necessariamente, a seguinte utilização máxima:
I - 10% (dez por cento) para compras em geral; e
II - 8% (oito por cento) excepcionalmente para liquidação de dívidas contraídas
anteriormente a publicação deste Decreto com a utilização do produto de que trata a
alínea “g” do inciso II do art. 2º, desde que expressamente autorizado pelo
consignado.

§ 2º As condições para utilização do percentual de que trata o inciso II do parágrafo
anterior deverão ser estabelecidas em Portaria do Secretário de Administração,
podendo o parcelamento do montante ser de, no máximo, 144 (cento e quarenta e
quatro) meses.

§ 3º O Consignante não responderá pelos créditos concedidos para compras através
de cartão de crédito, cabendo a responsabilidade pelo uso consciente do produto ao
servidor beneficiado.

§ 4º Fica vedada, a partir da publicação deste Decreto, a averbação do montante de
que trata o inciso I do §1º deste artigo a mais de uma operadora de cartão de crédito,
restando resguardados os percentuais atualmente averbados para cada uma das
consignatárias em atividade até a referida data.

§ 5º Deverão as instituições financeiras e cooperativas de crédito informar, em sítio
próprio, nos termos e periodicidade definidos por Portaria do Secretário de
Administração, o custo efetivo total das operações de concessão de crédito,
observadas as normas estabelecidas em legislação federal, sendo vedada a cobrança
de quaisquer outras taxas ou tarifas.

§ 6º As instituições financeiras serão exclusivamente responsáveis pelos dados
informados, competindo-lhes a adoção de providências nos casos em que os custos
praticados divergirem daqueles informados.

Art. 6° As consignações compulsórias terão prioridade de desconto sobre as
facultativas.

§ 1º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas exceda o limite de
70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado,
serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a seguinte
ordem de suspensão:
I - amortização de empréstimos em geral;
II - amortização de despesas realizadas mediante cartão de crédito com desconto
mínimo de pagamento;
III - contribuições sindicais e para associações representativas de classe;
IV - contribuição para planos de pecúlio, renda mensal e previdência complementar;



V - amortização de despesas realizadas mediante cartão de serviços destinados à
aquisição de medicamentos;
VI - contribuição para prêmios de seguro de vida;
VII - contribuição para planos assistenciais/de saúde e/ou odontológico; e
VIII - amortização de empréstimos ou financiamentos concedidos para fins de
aquisição de imóvel próprio.

§ 2º No caso de suspensão de descontos da mesma espécie, e respeitada a ordem de
que trata o parágrafo anterior, prevalecerá o critério de antiguidade, de modo que a
consignação averbada posteriormente não cancele a anterior, ressalvada a hipótese
de processamento indevido pelo Consignante.

§ 3º O Consignante não responderá pelos valores não descontados, inclusive em
virtude da suspensão de que trata o § 1º deste artigo.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 09 de setembro de 2022; 201º da Independência; 134º da
República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município

Republicação por incorreção
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