
                                         

 

 

 

 

 

DECRETO 
Nº 8203/2021 

 

 

“Dispõe sobre regulamentação do artigo 109 §1º da Lei 
Complementar 146/2011 que versa sobre consignações 
em folha de pagamento”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

 

                                                    D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Os servidores públicos municipais de forma irrevogável e irretratável, poderão 

consignar descontos em folha de pagamento, conforme artigo 109 §1º da Lei Complementar 146/2011, que 

ficam disciplinadas de acordo com as disposições constantes deste Decreto. 

 

Parágrafo Único - Para fins deste Decreto, consideram-se servidores públicos municipais os 

servidores estatutários do Município de São Sebastião, sejam do  quadro efetivo ou suplementar. 

 

Artigo 2º - Conceitua-se para fins deste Decreto: 

    

I - consignação em folha de pagamento: descontos que incidem sobre a remuneração do 

servidor, provento do aposentado ou pensionista mediante sua autorização prévia e formal, e anuência do         

consignante; 

 

a) consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração do servidor, provento do 

aposentado ou pensionista, por força de Lei ou de decisão judicial; 

 

b) consignação facultativa: o desconto incidente sobre a remuneração do servidor, provento do 

aposentado ou pensionista, mediante autorização prévia e formal, e anuência do consignante. 

 



                                         

 

 

 

 

 

II - consignatário: o destinatário dos créditos resultantes das consignações; 

 

III - consignante: Município de São Sebastião, por meio da Secretaria Municipal de 

Administração e Departamento de Gestão de Pessoas; 

 

IV - consignado: servidores públicos municipais elencados no parágrafo único do artigo 1º deste 

Decreto; 

 

V - margem consignável: é o valor máximo das consignações facultativas que dispõe cada 

consignado. 

 

Artigo 3º - A administração garantirá como margem consignável 40% dos                  vencimentos fixos do 

servidor, aposentado ou pensionista, sendo:  

 

I - O limite de 30% (trinta por cento) para empréstimos ou financiamentos pessoais 

concedidos por instituição financeira; 

     

II - O limite de 10% (dez por cento) para empréstimos ou financiamentos por         meio de cartão 

de crédito concedido por instituição financeira 

 

§ 1 º - Quando Leis ou regulamentos federais ou estaduais que forem extensivos aos municípios 

definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, aplica-se o aumento na forma 

prevista em Lei. 

 

§ 2º -  As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas. 

 

Artigo 4º - São consideradas consignações compulsórias: 

 

I - contribuições previdenciárias; 

 

II - pensão alimentícia judicial;  



                                         

 

 

 

 

 

III - imposto de renda; 

    

IV - descontos efetuados em razão de determinação judicial em favor da Fazenda Municipal, 

Estadual ou Federal; 

 

V - indenizações, multas, restituições e recolhimentos ao erário; 

 

VI - outros instituídos por Lei ou determinação judicial. 

 

Artigo 5º - Os consignatários ficam obrigados a: 

 

I - Firmar termo de convênio com a Municipalidade; 

 

II - conservar em seu poder, na condição de fiel depositário, uma cópia           ou via de autorização do 

servidor, devidamente assinada por ele e pelo consignatário, para exibi-la ou dela fornecer cópia sempre que 

forem solicitados, bem como, documentos de formalização, propostas, contratos ou outras informações que o 

consignante julgar necessárias à implantação do desconto; 

 

III - conservar em seu poder, na condição de fiel depositário, uma via da solicitação de 

cancelamento ou alteração de lançamento realizada pelo servidor; 

 

IV - conservar em seu poder as autorizações do servidor, atualizadas, que deverão ser 

compatibilizadas com o lançamento efetuado no contracheque do servidor; 

 

V - fornecer ao servidor comprovante de resposta de adesão, bem como de recebimento de 

pedido de cancelamento de desconto; 

    

VI - fornecer ao consignado a declaração de saldo devedor. 

 

Parágrafo único - Será de responsabilidade do consignatário os efeitos da inclusão, exclusão 

ou alteração dos descontos por meio de sistema on-line de averbação. 



                                         

 

 

 

 

 

Artigo 6º - Deverão ser respeitados para fins dos descontos em folha de pagamento os limites 

estabelecidos neste Decreto. Os limites estabelecidos são independentes não podendo ser transferidos ou 

somados para alteração da margem consignável. 

 

Artigo 7º - Os empréstimos em dinheiro, mediante consignação em folha           de pagamento serão 

efetuados nos prazos em que as partes (consignatário e consignado) melhor acordarem. 

 

Artigo 8º - As consignações podem ser canceladas: 

 

I - Por parte da Administração;  

II - Por afastamentos sem remuneração superior a 180 dias; 

III - Por interesse do consignatário; 

I V  -  A pedido do servidor após a prévia e expressa aquiescência da      consignatária. 

 

Artigo 9º - O servidor que estiver recebendo o auxílio-doença, poderá solicitar a suspensão de 

descontos de consignações facultativas, conforme §1°, art. 171, da LC 146/2011. 

 

Artigo 10 - Fica o Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Administração, 

responsável por alimentar periodicamente as informações no sistema online averbador, inserindo os dados 

básicos dos servidores, valores para cálculo da margem consignável e retornos às consignatárias. 

 

Artigo 11 - A autorização para consignação em folha de pagamento não implica 

corresponsabilidade da Administração Pública por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária 

assumida pelo consignados junto ao consignatário. 

 

Artigo 12 - Na hipótese em que o desconto autorizado não venha a ser efetuada por imposição 

de ordem legal, ordem judicial, ações ou omissões por parte do consignado ou por falhas operacionais fica a 

Administração Pública isenta de qualquer responsabilidade. 

 

Artigo 13 - Será designada comissão, nos termos do caput do art. 147 da LC 146/2011, que 

deverá fazer cumprir as disposições deste Decreto, bem como analisar propostas de convênios com 



                                         

 

 

 

 

 

consignatárias, interceder junto às instituições financeiras, acompanhar denúncias comerciais dos servidores, 

avaliar as operações do sistema averbador e julgar casos omissos. 

 

Artigo 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

    

Artigo 15 - Revoga-se as disposições em contrário, em especial os Decretos nº. 4472/2009 e 

4806/2010. 

 

São Sebastião, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


