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DECRETO Nº 37, DE 14 DE JULHO DE 2021 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em 
favor do Município, o imóvel que menciona, localizado no 
Município de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, com 
destinação de uso para construção da sede do Poder 
Legislativo Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 
, e tendo em vista o disposto no art. 5º,caput, alínea "h", e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município de 
Cantagalo, o imóvel localizado na rua Monsenhor Amaral, nº 231, Centro, Cantagalo/MG, não registrado no Cartório de 
Imóveis da Comarca de Peçanha/MG, conforme planta em anexo. 

Art. 2º O imóvel a que se refere o art. 1º, concluído o processo de desapropriação, será destinado a 
construção e instalação da sede do Poder Legislativo Municipal.  

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das dotações 
orçamentárias da Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG. 

Art. 4º A Procuradoria do Município fica autorizada a promover, na forma prevista em legislação, a 
desapropriação do imóvel a que se refere o art. 1º, e pode, para efeito de imissão provisória na posse, alegar a urgência 
a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 5º Determino seja notificado o proprietário/possuidor acerca deste Decreto, nos termos do Art. 10-
A. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Cantagalo, 14 de Julho de 2021. 
 
 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 
Prefeito de Cantagalo 
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Art. 1º 

 

                                                  
DECRETO Nº 38 /2021. 

 

"Regulamenta a Consignação em folha de pagamento 
do servidor público ativo, 
inativo e pensionista, no 
âmbito do Município de 
Cantagalo/MG". 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO, no 
uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e considerando o Decreto Federal nº 
8.690, de 11 de março de 2016 e a Lei Estadual nº 
19.490, de 13 de janeiro de 2011,  
 
DECRETA: 

 
Capítulo I 

DISPOSIÇÕE S PRELIMINARES 
 

 

Os servidores públicos municipais ativos, 
inativos e pensionistas, dos órgãos e entidades que 
compõem a Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal, devem observar na 
elaboração da folha de pagamento, as regras 
estabelecidas neste Decreto. 

 
Parágrafo único. A consignação em folha de 
pagamento do servidor público ativo, inativo e 
pensionista do Município de Cantagalo, pode ser 
compulsória ou facultativa. 

 

Considera-se para fins deste Decreto: 

 
I - CONSIGNAÇÃO: valor deduzido do vencimento, 
subsídio, provento, pensão, ou salário, mediante 
autorização prévia e expressa do consignado; 

 
II - CONSIGNATÁRIO: destinatário dos créditos 
resultantes de consignação, em decorrência de 
relação jurídica que a autorize; 

 
III - CONSIGNANTE: órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal Direta, 
Autárquica e Fundacional responsável pelos 
descontos relativos às consignações compulsória e 
facultativa, na folha de 

pagamento do servidor público, em favor do 
consignatário; 

 
IV - CONSIGNADO: aquela cuja folha de 
pagamento seja processada pela Superintendência 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração e que tenha estabelecido com o 
consignatário relação jurídica que autorize a 
consignação; 

 
V - CONSIGNAÇÃO COMPULSÓRIA: descontos e 
recolhimentos efetuados por força de lei, decisão 
judicial ou administrativa; 

 

 

VI - CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA: descontos que 
a critério da administração, se efetuam com 
autorização prévia e formal do servidor; 

 
VII - MARGEM TOTAL: representa o valor total que 
pode ser averbado na folha mensal de pagamento 
do consignado; 

 
VIII - MARGEM DISPONÍVEL: representa o valor 
disponível para averbação na folha mensal de 
pagamento do consignado, obtido mediante a 
subtração da margem total pelas consignações 
facultativas existentes; 

 

IX - EMPRESA GESTORA E/OU PROCESSADORA DA 
CARTEIRA DE CONSIGNADOS: empresa contratada 
pela consignante, sem custos para o erário, para 
gerir e efetivar o processamento da carteira de 
consignados na modalidade facultativa de todos os 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal;  

 
X - ANTECIPAÇÃO SALARIAL CONSIGNÁVEL: 
antecipações concedidas por empresas 
administradoras de cartão de benefícios 
consignado, com objetivo na contratação de 
compras de produtos e serviços, inclusive 
creditícios, saques emergenciais e financeiros, 
isento de anuidade e de taxa de adesão   realizados 
por empresas administradoras de convênios 
diversos; 

 
XI - DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO 
CONSIGNATÁRIO: inabilitação do consignatário 
pelo período de até 12 (doze) meses, vedada 
inclusão de novas consignações junto aos órgãos 
gestores e alterações das já efetuadas; 

 
XII - DESCREDENCIAMENTO DO CONSIGNATÁRIO: 
inabilitação do consignatário, com rescisão do 
convênio firmado com o Município de Cantagalo, 
bem como a desativação de sua rubrica e perda da 
condição de cadastrada nos órgãos gestores, 
ficando vedada qualquer operação de consignação 
nas folhas de pagamento da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, pelo período de 60 
(sessenta) meses, permanecendo apenas as 
consignações já contratadas; 

 
XIII - INABILITAÇÃO PERMANENTE DO 
CONSIGNATÁRIO: impedimento permanente de 
cadastramento do consignatário e da celebração 
de novo convênio com o Município de Cantagalo 
para operações de consignação, permitindo apenas 
as baixas/exclusões dos contratos quitados. 

 

São consideradas consignações 
compulsórias: 

 

I - contribuição para o Regime Geral de Previdência 
Social; 

 

II - pensão alimenticia fixada e determinada em 
juízo; 

 

Art. 2º 

Art. 3º 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-ribeirao-das-neves-mg
http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-19490-2011-minas-gerais-dispoe-sobre-consignacao-em-folha-de-pagamento-de-servidor-publico-ativo-ou-inativo-e-de-pensionista-do-estado-e-da-outras-providencias
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Art. 5º 

Art. 6º 

    III- imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza;  
 
IV -reposição e indenização ao erário; 
 
 

V - custeio parcial de benefício e auxílio 
concedidos pela Administração Federal direta, 
autárquica e  fundacional; 

 

VI - obrigações decorrentes de decisão judicial ou 
administrativa; 

 
 VII - contribuição confederativa; 

 
VIII - outros descontos instituídos por força de lei ou 
de mandado judicial. 

 

São consideradas consignações 
facultativas: 

 
I - mensalidade instituída para o custeio de 
entidades de classe, associações e clubes de 
servidores, legalmente constituídos; 

 
II - pensão alimenticia voluntária, consignada em 
favor de dependente indicado no assentamento 
funcional do servidor; 

 
III  - mensalidade a favor de estabelecimento de 

ensino superior, técnico e profissionalizante; 

 

IV - prestação referente a empréstimo concedido 
por instituição financeira autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil ou pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;  

 
V - amortização de despesas contraídas e de 
saques realizados por meio de cartão de crédito 
concedido e administrado por instituições 
financeiras autorizadas pelo Banco Central; 

  

 

VII - prêmio relativo a seguro de vida e plano de 
previdência complementar;  

 
VIII - amortização de antecipações concedidas por 
empresas administradoras de cartão de crédito ou 
de benefícios, a titulo de adiantamento salarial, 
e/ou reembolsos decorrentes da utilização de 
cartões de compra, realizadas por empresas 
administradoras de convênios diversos; 

 
IX - contribuição em favor de fundação ou 
associação que tenha por objeto social a 
representação ou a prestação de serviços a seus 
membros e que seja constituída exclusivamente 
por aqueles incluídos no âmbito de aplicação 
deste Decreto; 

 
X - contribuição ou integralização de quota 
parte em favor de cooperativas de crédito 
instituídas, na forma da lei, por servidores 
públicos integrantes da administração pública 
municipal direta e indireta, com a finalidade de 
prestar serviços a seus cooperados; 

 

 
XI - contribuições e/ou coparticipação para planos 
de saúde ou odontológico no assentamento 
funcional do servidor. 

 

 
§ 1º As consignações de que tratam os incisos III, V, 
VII e X, serão realizadas por intermédio de entidade 
representativa dos servidores públicos municipais, 
ou diretamente, através de convênio firmado com 
a Prefeitura Municipal. 

 
§ 2º O pedido de consignação de pensão 
alimenticia voluntária será instruído com a 
indicação do valor ou percentual de desconto 
sobre o vencimento, o número da conta bancária 
em que será destinado o crédito e a aquiescência 
do consignatário ou representante legal. 

 

Não haverá consignação em folha, exceto 
por decisão judicial ou de lei que assim determine, 
de descontos referentes a contribuições não 
previstas pelo presente Decreto. 

 
Capítulo II 

DOS CONSIGNATÁRIOS 
 

 

Para efeito das consignações 
facultativas, serão admitidas como 
consignatárias, exclusivamente:  

   I - instituição bancária ou financeira credenciada 
pelo Banco Central do Brasil; 

II - associação legalmente reconhecida como 
organização representativa de classe de servidor 
público, observados os seguintes requisitos; 

 

a) que a diretoria seja composta por 
representação mínima de 1/3 (um terço) de 
servidores públicos efetivos ativos, ou inativos; 

 

b) que membro da diretoria não responda por 
mais de uma entidade de classe, associação ou 
clube, já credenciado como consignatário; 

 

c) que membros da diretoria não sejam parentes 
em linha reta em qualquer grau e, em linha 
colateral, até o 3º grau e afins com Prefeito, Vice 
Prefeito, Secretários Municipais, Servidores 
Municipais, Servidores Públicos ou Vereadores. 

 

III - entidade sindical; 

 

IV - empresa prestadora de serviços ou fornecedora 
de produtos; 

 

V - empresas administradoras de cartões de 
crédito e cartões de compra utilizados para 
reembolsos diversos; 

 

VI - entidades seguradoras de prêmios de seguro de 
vida; 

 

VII - entidades administradoras de planos de saúde 

Art. 4º 
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Art. 7º 

Art. 8º 

e/ou odontológico; 
 

VIII  estabelecimento de ensino superior, técnico 
ou profissionalizante;  

IX - entidades de previdência complementar. 

 
§ 1º As consignações somente poderão ser incluídas 
na folha de pagamento após autorização expressa 
do consignado. 

 
§ 2º Os consignatários já conveniados que não 
atendam aos requisitos deste artigo deverão se 
adequar aos mesmos no prazo de 6 (seis) meses a 
contar da publicação deste Decreto, ou antes, 
quando da primeira renovação do mandato de suas 
diretorias e órgãos colegiados, sob pena de 
descredenciamento, nos termos do art. 8º 

 
§ 3º Ocorrendo o descredenciamento em razão do 
disposto no artigo 8º, as obrigações dos servidores 
e pensionistas, já consignadas serão mantidas até 
a liquidação do débito. 

 
Capítulo III 

DO CREDENCIAMENTO E 
DESCREDENCIAMENTO 

 

 

Para o credenciamento de consignatário 
será necessário o prévio preenchimento de 
impresso próprio na forma do Anexo I, em duas 
vias originais, com reconhecimento de firma em 
cartório por autenticidade do(s) responsável(is), 
acompanhado de documento com relação dos 
produtos e serviços oferecidos, e de cópia dos 
seguintes documentos: 

 

I - atos constitutivos em vigor, acompanhado das 
alterações posteriores, autenticados no respectivo 
Cartório de Registro ou na Junta Comercial; 

 

II - modelo do contrato a ser firmado entre o 
consignado e o consignatário e que originará o 
débito a cujo pagamento se destina a consignação; 

 

III - autorização de funciona mento expedida pelo 
Banco Central do Brasil, quando se tratar de 
instituição bancária ou financeira; 

 

IV - ata da última eleição de seus administradores e 
termo de investidura de seus dirigentes; 

 

V - documento de identidade, Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência 
dos representantes legais; 

 

VI - prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 

VII - prova de regularidade fiscal junto a Fazenda 
Federal, a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede do consignatário; 

 

VIII - prova de regularidade com a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

 

IX - prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

X - Certidão Negativa de Falência, insolvência, 
concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

 

XI - certidão do Conselho Regional de Medicina ou 
do Conselho Regional de Odontologia da sede da 
pessoa jurídica, para as entidades que administrem 
planos de assistência à saúde e/ou assistência 
odontológica; 

 

XII - certidão que comprove o registro perante a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
para as entidades que administrem planos de 
assistência à saúde e/ou assistência odontológica; 

 

XIII - alvará de localização e funcionamento; 

 

XIV - convênios firmados com os estabelecimentos 
comerciais, para entidades administradoras de 
cartões de compra; 

 

XV - declaração do Ministério do Trabalho 
aprovando o estatuto e reconhecendo o Sindicato, 
assim como especificando sua base territorial, 
categoria de servidores e abrangência. 

 
§ 1º Os documentos relacionados neste artigo 
somente serão aceitos em original ou em cópia 
devidamente autenticada. 

 
§ 2º O responsável pela solicitação de 
credenciamento do consignatário, ao nomear 
procurador para representá-lo perante o 
Município de Cantagalo, deverá fazê-lo a pessoa 
natural, por meio de instrumento público ou 
particular, nesta última hipótese, com firma 
reconhecida por autenticidade. 

 
§ 3º A inclusão como consignatária dar-se-á por 
meio de solicitação à Secretaria Municipal de 
Administração, mediante apresentação e 
documentação que comprove o atendimento das 
condições estabelecidas neste Decreto e de outras 
que forem julgadas necessárias à apreciação do 
pedido. 

 

Os consignatários credenciados 
anteriormente à vigência desta regulamentação 
deverão se adequar às novas exigências e serão 
recadastrados no prazo de 06 (seis) meses, a contar 
da publicação deste Decreto. 

 
§ 1º Anualmente, sempre no mês em que se deu 
o credenciamento, o consignatário deverá, 
conforme sua natureza jurídica, reapresentar os 
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Art.   9º 

Art. 10. 

documentos exigidos no art. 7º, bem como 
apresentar quadro demonstrativo de bens e 
serviços oferecidos aos consignados para 
divulgação, a fim de demonstrarem a manutenção 
das mesmas condições da contratação. 

 
§ 2º Não cumprido o disposto no § 1º, o Município 
de Cantagalo, notificará, por via postal, o 
consignatário, para que regularize sua situação no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
recebimento da notificação. 

 
§ 3º Ultrapassado o prazo previsto no § 2º sem que 
o consignatário atenda ao disposto no § 1º deste 
artigo, será ele submetido a processo de 
descredenciamento. 

 
§ 4º O consignatário deverá comunicar a Secretaria 
Municipal de Administração, do Município de 
Cantagalo, no prazo de 30 (trinta) dias, e sob 
pena de ser instaurado processo de 
descredenciamento, 

qualquer alteração cadastral, contratual, bem 
como inclusão, alteração ou exclusão de produto 
e serviço informado no ato do credenciamento. 

 

O credenciamento e 
descredenciamento de consignatário se efetivarão 
por ato da Superintendência de Recursos Humanos, 
da Secretaria Municipal de Administração. 

 
§ 1º O ato de credenciamento não configura 
acordo, formal ou tácito, entre o Município e o 
consignatário credenciado, sendo a Secretaria 
Municipal de Administração apenas intermediária 
e gestora do processo de consignação de desconto 
em folha de pagamento dos servidores. 

 
§ 2º Do ato de descredenciamento caberá pedido 
de reconsideração e recurso administrativo 
dirigido ao Secretário Municipal de Administração, 
o qual decidirá em última instância, observado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
§ 3º O ato de credenciamento é vinculado aos 
termos deste Decreto e não configura acordo 
formal ou tácito, entre o Município de Cantagalo e 
o consignatário credenciado, sendo o Município 
apenas intermediário e gestor do processo de 
consignação de desconto em folha de pagamento 
dos servidores e pensionistas. 

 
§ 4º A qualquer momento poderá o Município 
descredenciar ou suspender o credenciamento 
de entidade consignatária que não comprovar o 
atendimento das exigências deste Decreto ou que 
comprovadamente praticar ato lesivo ao 
consignado, devendo o ato de descredenciamento 
ou suspensão ser publicado no Diário Oficial do 
Município e no sítio institucional . 

 

O processo de descredenciamento, 
previsto neste Decreto deverá ser instaurado de 
ofício ou a pedido do i nteressado, e implicará, sem 
prejuízo do dever de indenizar, nas seguintes 
medidas: 

 

I - descredenciamento do consignatário; 

 

II - impedimento à concessão de novo 
credenciamento pelo prazo de 2 (dois) anos, a 
contar da data de publicação do 
descredenciamento. 

 
§ 1º A ação danosa, comprovada em processo 
administrativo, deverá se referir a conduta 
comissiva ou omissiva do consignatário que tenha 
lesado o consignado de uma das formas abaixo: 

 
I - cobrança de valor não 
autorizado ou em valor superior 
ao autorizado pelo consignado;  
 
 
II - condicionamento de 
fornecimento de produto ou 
serviço a outro produto ou 
serviço;  
 
III - venda de produto ou serviço 
inexistente; 

 

IV - fraude na autorização de desconto do 
consignado; ou 

 

V - que não comprove o atendimento das exigências 
legais ou deixe de atendê-las. 

 
§ 2º O consignado que obtiver sentença judicial 
transitada em julgado, condenando o 
consignatário a ressarcir-lhe prejuízos decorrentes 
de contrato pago por meio de desconto em folha 
de pagamento, poderá trazer cópia desta decisão 
aos autos, a qual instruirá e será causa de 
descredenciamento do consignatário. 

 

§ 3º O acordo realizado entre consignado e 
consignatário, judicial ou extrajudicialmente, pode 
obstar ao descredenciamento, desde que 
observadas as seguintes condições: 

 

I - seja juntado ao processo antes da publicação da 
decisão de descredenciamento; 

 

II - seja formalizado por meio de documento em 
que conste firma reconhecida em cartório, exceto 
se por acordo judicial, de todos os consignados 
lesionados e de representante legal do 
consignatário e, se necessária, a interveniência de 
terceiro; 

 

III - tenha produzido efeitos, havendo 
comprovação por meio documental de que ambas 
as partes efetivamente receberam a 
contraprestação respectiva; 

 

IV - seja restabelecida a transparência e harmonia 
das relações de consumo, aferida pela efetiva 
reparação dos danos patrimoniais e morais 
afetados. 
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Art. 11. 

Art. 12. 

Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

 
 

Capítulo IV 

DAS CAUSAS DA DESATIVAÇÃO 
TEMPORÁRIA, 
DESCREDENCIAMENTO E 
INABILITAÇÃO DO 
CONSIGNATÁRIO 

 

 

As consignações em folha, previstas no 
artigo 4º deste Decreto poderão, por decisão 
motivada, a qualquer tempo serem: 

 

I - suspensas, no todo ou em parte, por interesse 
da Administração, observados os critérios de 
conveniência e opor tunidade, após prévia 
comunicação à entidade consignatária, 
resguardados os efeitos jurídicos produzidos por 
atos pretéritos, ou por interesse do consignatário, 
ou consignante, mediante solicitação expressa; e, 

 

II - excluídos, por interesse da Administração, 
observados os critérios de conveniência e 
oportunidade, após prévia comunicação ao 
consignatário, resguardando os efeitos jurídicos 
produzidos por atos pretéritos, ou por interesse do 
consignatário ou consignante, mediante 
solicitação expressa. 

 
 

Ocorrerá a desativação temporária do 
consignatário, enquanto não regularizada a 
causa da suspensão, nas seguintes hipóteses: 

 

I - quando constatada irregularidade no 
cadastramento, recadastramento, ou em 
processamento de consignação; 

 

II - que deixar de prestar informações ou 
esclarecimentos nos prazos solicitados pela 
consignante e efetuar o recadastramento no prazo 
estabelecido; 

 

III - não comprovar ou deixar de atender às 
exigências legais ou normas estabelecidas pela 
Administração Pública Municipal; 

 

IV - não fornecer, quando notificada, 
documentos à análise de apuração de 
irregularidades no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis; 

 

V - não providenciar, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis, contados da data do pagamento, a liquidação 
do contrato e liberação da margem consignável após 
quitação antecipada pelo servidor; 

 

VI - recusar-se a receber ou reconhecer o 
pagamento, nos casos de dívida ou portabilidade, 
sem justificativa plausível; 

 

VII - que deixar de efetuar o ressarcimento ao 
consignado nos termos previstos no artigo 35. 

 

Parágrafo único. A desativação temporária 
permanecerá até a regularização da situação 
infracional do consignatário, observada a hipótese 
prevista no inciso VI, do artigo13. 

 

Ocorrerá o 
descredenciamento do 
consignatário, nas 
seguintes hipóteses: 

 I - ceder a terceiros, a qu 
alquer titulo, rubricas de 
consignação; 

 

II - permitir que terceiros procedam as 
consignações; 

 

III - utilizar rubricas para descontos não previstos 
neste Decreto; 

 

IV - atuação ilícita ou em desacordo com as suas 
finalidades estatutárias, no caso de sindicado ou 
associação representativa de classe; 

 

V - prática comprovada de ato lesivo ao servidor 
ou à Administração, mediante fraude, simulação 
ou dolo;  

 
VI - reincidir em práticas que impliquem sua 
desativação temporária; 

 
VII - não regularizar em 06 (seis) meses a situação 
que ensejou sua desativação temporária. 

 
 

Ocorrerá a inabilitação permanente do 
consignatário nas hipóteses de: 

 I - reincidência em práticas que impliquem seu 
descredenciamento; 
 
II - comprovada prática de ato lesivo ao servidor ou 
à Administração, mediante fraude, simulação ou 
dolo;  
 
III - divulgar ou repassar a terceiros informações 
pessoais confidenciais dos consignados. 

 
O consignatário ficará impedido pelo 

período de 60 (sessenta) meses, de incluir novas 
consignações em folha de pagamento, quando 
constatado, em processo administrativo, prática 
de irregularidade, fraude, simulação ou dolo 
relativo a sistema de consignações. 

 

As sanções previstas nos artigos 11 a 15 
deste Decreto não impedem a continuidade de 
promover os descontos junto a seus servidores, 
nem o repasse em favor dos consignatários, 
relativos às consignações já contratadas e 
efetivadas, até a sua integral liquidação. 

 
Parágrafo único. Sendo consignatário 
descredenciado ou inabilitado, e se recusando a 
repassar as informações solicitadas pela 
Administração Pública Municipal, poderá ter a 
exclusão da consignação de toda a carteira de 
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Art. 18. 

Art. 19. 

Art. 20. 

Art. 21. 

contratos ativos em folha de pagamento. 

 

 

A competência para instauração do 
processo administrativo para 
cumprimento do disposto nos artigos 11 
a 16 será da Secretaria Municipal de 
Administração, assegurando-se o 
contraditório e a ampla defesa, bem como 
o devido processo legal. 

 
Capítulo V 

DO DESCONTO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO 

 

 

A consignação facultativa será 
descontada em folha de pagamento, mediante 
autorização prévia e expressa do servidor ou 
pensionista, em favor de consignatário, por meio 
de for mulário próprio e individual, na forma dos 
Anexos II e III, com validação dos dados pessoais 
e funcionais por responsável pela 
Superintendência de Recursos Humanos, da 
Secretaria Municipal de Administração. 

 
§ 1º É vedada a estipulação contratual de cláusula 
que impossibilite, exonere ou atenue as obrigações 
de indenizar, contidas em legislação aplicável à 
matéria. 

 
§ 2º Em nenhuma hipótese, poderá ser descontado 
em folha de pagamento valor diferente do 
autorizado pelo servidor ou pensionista, por meio 
dos Anexos II e III, ressalvado o reparcelamento 
que não resulte em majoração da dívida já 
consignada e, desde que explicitamente constante 
no contrato previsto no inciso III do art. 7º 

 
§ 3º Os consignatários deverão enviar à 
Superintendência de Recursos Humanos relação 
dos descontos em folha de pagamento, constando 
o nome do servidor, matrícula e valor do desconto, 
por meio magnético ou via e-mail, juntamente com 
as autorizações expressas dos consignados, para a 
Superintendência de Recursos Humanos, até o 10º 
(décimo) dia do mês de início do desconto. 

 

Para efeito de desconto facultativo, 
deverão ser observados o limite e as margens 
consignáveis estabelecidos nos parágrafos deste 
artigo. 

 
§ 1º A soma das consignações facultativas de cada 
servidor não poderá exceder a 35% (trinta e cinco 
por cento) do vencimento dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas. 

 
§ 2º Excluem-se do limite estabelecido no §1º, 
deste artigo, a contribuição facultativa referente a 
contribuições e/ou coparticipação para planos de 
saúde ou odontológico, prevista no inciso XI do 
artigo 4º, deste Decreto, respeitando o limite 
estabelecido no § 3º, deste artigo. 

 
§ 3º Para efeito de desconto facultativo, a soma 

mensal de consignações facultativas e 
compulsórias em folha de pagamento não poderá 
exceder a 70% (setenta por cento) do vencimento 
dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

 
§ 4º Na hipótese da soma das consignações 
compulsórias e facultativas excederam o limite 
de 70% (setenta por cento) do vencimento dos 
servidores, serão suspensos os descontos das 
consignações facultativas, respeitada a ordem 
cronológica de reserva de margem. 

 
§ 5º As consignações facultativas concorrerão 
entre si, observando a ordem cronológica da 
inclusão das propostas de consignação e a reserva 
de margem junto a Superintendência de Recursos 
Humanos. 

 
§ 6º As consignações facultativas processadas 
antes do advento deste Decreto e que não 
obedeçam ao limite e as margens consignáveis 
estabelecidas nos parágrafos anteriores serão 
mantidas até a liquidação total do débito referente 
ao desconto em folha de pagamento já efetuado. 

 

§ 7º O limite estabelecido como margem para as 
consignações facultativas, descrito no § 1º, deste 
artigo, será reservado exclusivamente o limite de 
5% (cinco por cento) para descontos a favor de op 
erações de empréstimos realizados por intermédio 
de cartão de crédito. 

 
§ 8º O limite de antecipação salarial facultativa 
concedido aos servidores por meio de convênio 
com prestadoras de serviços está vinculado aos 
percentuais determinados neste artigo, podendo o 
mesmo ser de até 30% (trinta por cento) do 
vencimento dos servidores. 

 
§ 9º Fica limitado a até 96 (noventa e seis) meses o 
número de parcelas referentes à contratação de 
créditos consignados em folha de pagamento. 

 

As consignações compulsórias têm 
prioridade sobre as consignações facultativas e 
em nenhum caso poderá resultar saldo negativo na 
folha de pagamento do servidor. 

 

Na hipótese de saldo consignável 
insuficiente para todos os descontos facultativos 
autorizados pelo servidor ou pensionista, em 
decorrência de inclusão de desconto compulsório 
na folha de pagamento, o autorizante será 
convocado para optar pelas consignações 
facultativas que desejar sejam mantidas. 

 
§ 1º Nesta hipótese caberá ao consignado 
comunicar ao consignatário a sua escolha. 

 
§ 2º Caso não sejam efetivadas, por qualquer 
motivo, as consignações de que trata este 
Decreto, caberá ao servidor providenciar 
diretamente junto à entidade o recolhimento das 
importâncias por ele devidas, não se 
responsabilizando a administração municipal, em 
qualquer hipótese, por eventuais prejuízos daí 

Art. 17. 
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Art. 22. 

Art. 23. 

Art. 24. 

Art. 25. 

Art. 26. 

decorrentes. 

 
§ 3º Na hipótese de suspensão/interrupção do 
repasse das parcelas mensais às consignatárias, 
advindos de qualquer afastamento das atividades 
do servidor que imponha a transferência ou 
realização do pagamento de seu vencimento pelo 
instituto previdenciário próprio, fica o servidor 
obrigado a realizar as providências para o 
pagamento dos valores devidos à consignatária, 
conforme descrito no § 2º, em nada se 
responsabilizando o Município pelo seu 
descumprimento. 

 
§ 4º Cabe ainda ao servidor, juntamente com a 
entidade consignatária, avaliar a real possibilidade 
de efetivação da consignação em face das regras 
contidas neste artigo, ficando sob a 
responsabilidade do servidor e da consignatária os 
riscos advindos da não efetivação dos descontos, 
tudo sem prejuízo das sanções previstas neste 
Decreto. 

 

O aumento relativo a mensalidade a 
favor de entidade representativa de servidores 
somente será concedido por autorização expressa 
do consignado, em formulário próprio, na forma do 
Anexo III, ou se aprovado em Assembleia Geral do 
consignatário, pela apresentação da respectiva 
ata, após publicação, contendo a qualificação 
completa do consignatário, as razões e o valor do 
aumento. 

 

O aumento relativo a seguro e plano de 
saúde somente será autorizado nos índices 
estabelecidos pela legislação específica observadas 
as normas do órgão regulador e fiscalizados e, após 
publicação contendo a qualificação completa do 
consignatário e da empresa contratada ou 
conveniada, número e data da apólice ou do termo 
de contrato assinado entre o consignatário e a 
empresa, índice percentual e embasamento legal 
do aumento. 

 
 

Capítulo VI 

DO CANCELAMENTO DO 
DESCONTO 

 
    A consignação facultativa pode ser 

cancelada: 
  
 

 I - por força de lei; 
 
 II- por ordem judicial; 

 
 III- por vício insanável no processo de consignação; 

 
 IV - quando ocorrer ação danosa aos interesses do 
consignado, praticada pelo consignatário ou terceiro 
que com ele contrate, conforme o disposto no § 1º 
do art. 10; 

 
 V- por interesse do consignatário, expresso por meio 
de solicitação formal; 

 
 VI- a pedido formal do consignado, ressalvado o 
disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo; ou 

 
 VII - pela Administração Pública, a qualquer tempo, 
quando comprovado que o consignatário não atende 
às exigências legais. 

 
§ 1º O pedido de cancelamento de consignação 
deverá ser atendido, implicando em interrupção do 
desconto na folha de pagamento do mês em que 
for formalizado ou na folha do mês subsequente, 
caso a do mês do pedido já tenha sido processada. 

 
§ 2º As consignações facultativas somente poderão 
ser canceladas pelo servidor com a aquiescência do 
consignatário. 

 
Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

A divulgação de dados relativos ao 
servidor e à folha de pagamento, inclusive quanto 
aos limites dos valores de margem e saldo 
consignável, somente poderá ser realizada 
mediante sua autorização expressa. 

 
§ 1º A utilização ou a divulgação de dados relativos 
ao servidor ou da folha de pagamento, sem 
autorização por escrito do consignado, implicará 
em responsabilização do agente que a tenha 
realizado ou permitido ou que tenha deixado de 
tomar as providências legais para a sua 
suspensão, impedimento ou apuração de 
responsabilidade. 

 
§ 2º Apurada a responsabilidade de agente 
público e havendo providência a ser tomada fora 
do âmbito das atribuições do Município será dada 
ciência dos fatos aos órgãos competentes, para as 
medidas cabíveis. 

 

A consignação em folha de pagamento 
não implica em responsabilidade do Município de 
Cantagalo por dívida, inadimplência, desistência 
ou pendência de qualquer natureza assumidas 
pelo servidor perante o consignatário. 

 
§ 1º O Município de Cantagalo, não integra 
qualquer relação de consumo originada, direta ou 
indiretamente, entre consignatário e consignado, 
limitando-se a permitir e processar os descontos 
previstos neste Decreto. 

 

 
§ 2º O pedido de credencia mento de consignatário 
e a autorização de desconto pelo consignado 
implicam em pleno conhecimento e aceitação das 
disposições contidas neste Decreto. 

 
§ 3º O desconhecimento do consignatário sobre os 
vícios de qualidade por inadequação dos produtos 
e serviços prestados, diretamente ou por terceiros, 
sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, não o 
exime de responsabilidade. 
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Art. 28. 

Art. 29. 

Art. 30. 

Art. 31. 

Art. 32. 

Art. 33. 

Art. 34. 

Art. 35. 

Art. 36. 

Art. 37. 

Art. 38. 

Art. 39. 

Art. 40. 

 
§ 4º Não será permitida consignação facultativa: 

 
I - inferior a R$ 1,00 (um real); 

 

II - por telefone, internet ou qualquer outro meio 
que não seja presencial, salvo nas consignações 
operacionadas por meio da empresa gestora.  

 
 

Não serão permitidos ressarcimentos, 
compensações, encontros de contas ou acertos 
financeiros entre consignatários e servidores que 
impliquem créditos nas fichas financeiras dos 
servidores. 

 

A formalização do convênio entre 
consignante e consignatário é condição prévia ao 
recebimento dos formulários pelo consignante. 

 

O acesso de representante, agente, 
promotor ou corretor, a serviço de consignatário 
nas dependências dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta 
para divulgar, distribuir folheto de propaganda e 
vender produtos e serviços a serem descontados 
na folha de pagamento dos servidores públicos é 
de exclusiva responsabilidade do dirigente do 
órgão público. 

 

Os requerimentos, documentos e 
outros papéis exigidos ao servidor para o 
cumprimento do disposto neste Decreto ficam 
dispensados do recolhimento de taxas e 
emolumentos. 

 

As consignações em folha de pagamento 
de que trata este Decreto na modalidade 
facultativa constitui mera facilidade colocada à 
disposição dos servidores públicos municipais, não 
implicando responsabilidade solidária e/ou 
subsidiária da Administração Pública Municipal 
Direta ou Indireta por dívidas, inadimplência, 
desistência ou pendência de qualquer natureza por 
ele assumidos com as entidades consignatárias. 

 

Os descontos feitos em folha de 
pagamento até a data de publicação deste Decreto, 
referentes a consignações facultativas serão 
mantidos até a amortização da última parcela. 

 

Uma vez quitados os compromissos 
assumidos pelo servidor, fica a consignatária 
obrigada a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados do adimplemento d contrato, solicitar à 
Superintendência de Recursos Humanos, da 
Secretaria Municipal de Administração, a exclusão 
da respectiva consignação, tenha ou não sido 
formalizada tal solicitação pelo servidor. 

 

Os valores referentes a descontos 
considerados indevidos, deverão ser inteiramente 
ressarcidos ao prejudicado no prazo máximo de 30 
(trinta) dias constados da constatação da 

irregularidade, na forma pactuada entre o 
consignatário e o consignado. 

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no 
caput implica desativação temporária ou 
descredenciamento do consignatário, nos termos 
dos artigos 12 e 13, deste Decreto. 

 

Nos casos dos servidores de cargos 
comissionados ou por tempo determinado, fica 
estabelecida a responsabilidade da empresa 
Administradora de Cartão de Antecipação Salarial 
detentora do crédito, pela eventual cobrança de 
dívida com os referidos servidores. 

 

A operacionalização das consignações 
facultativas em folha de pagamento poderá ser 
executada de forma indireta, por empresa 
processadora da carteira de consignados.  

 

§ 1º A empresa a que se refere o caput deste artigo 
será contratada pela consignante, sem custos para 
o erário, para processar a carteira de consignados, 
na modalidade facultativa. 

 
§ 2º Os ônus decorrentes da prestação de serviços 
pela empresa gestora da carteira de consignados, 
ocorrerão à conta das empresas consignatárias 
com movimentação no âmbito da folha de 
pagamento do Município de Cantagalo. 

 

Compete à Secretaria Municipal de 
Administração, através da Superintendência de 
Recursos Humanos: 

 

I - o controle de margem consignável de 
consignados; 

 

II - a recepção e o processamento das operações de 
consignação; 

 

III - a desativação temporária e descadastramento 
de consignatários; 

 

IV - o registro e o processamento de reclamações 
de consignatários, com a previsão da suspensão 
e da exclusão de consignação cuja regularidade da 
inclusão seja questionada; 

V - receber e processar eventuais reclamações de 
consignatários e consignados, e sobre elas decidir, 
no caso de descumprimento de normas, de 
condições e de procedimentos previstos neste 
Decreto. 

 

A partir da publicação deste Decreto, 
não serão firmados contratos ou convênios, ou 
admitidas novas consignações, que não atendam as 
exigências nele previstas. 

 

Os casos omissos que dizem respeito à 
sistemática das consignações em folha de 
pagamento e os que venham a suscitar dúvidas 
serão resolvidos por ato do Secretário Municipal 
de Administração que editará, quando necessário, 
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normas complementares ao cumprimento deste 
Decreto, podendo solicitar assessoria jurídica, para 
dirimir as questões que persistirem. 

 

Os anexos do presente decreto criam os 
modelos que serão adotados para 
viabilizar o presente 

decreto. 

 

Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 
Prefeito Municipal 

                                                                                     

ANEXO I 

MUNICÍPIO DE 

CANTAGALO 

 
CREDENCIAMENTO DE CONSIGNATÁRIO 

DADOS DA ENTIDADE 

Razão Social 

Sigla CNPJ 

Endereço Nº Compl. 

Bairro CEP Distrito UF 

Banco Agência Conta Corrente 

Presidente (s) / Diretor (es) 

Nome CPF 

 
 

Nome CPF 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

Solicitamos credenciamento da entidade acima identificada como consignatário junto ao Município de 

Cantagalo nos termos do Decreto Municipal n.º /20 . 

Local e Data Representante Legal 

Reconhecimento de firma do Presidente (s) / Diretor (es) 

MUNICÍPIO DE CANTAGALO 

Setor Responsável pelo credenciamento / Superintendência de Recursos Humanos 

Defiro o credenciamento da entidade acima nos termos do Decreto Municipal. 

 
Local e Data 

  / /   

Secretário Municipal de 

Administração Superintendente de 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 
MUNICÍPIO DE CANTAGALO 

Autorização para Desconto em folha de pagamento 

EMPRÉSTIMO 

DADOS SERVIDOR / PENSIONISTA 

Art. 41. 

Art. 42. 
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Nome 

Servidor ativo Servidor Inativo 

Pensionista 

Matrícula CPF  

Endereço Nº Compl. 

Bairro CEP Município UF 

Telefone Lotação Ramal 

Cargo 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO - EMPRÉSTIMO 

 
Valor total 

solicitado 

Valor 

total 

final 

Valor 

líquido 

liberado 

Juros 

mensal 

% 

 
Nº 

parcelas 

 
Valor 

parcela 

Mês/Ano 

Desconto 

inicial 

 
Mês / Ano Desconto 

final 

        

Pelo presente autorizo a Superintendência de Recursos Humanos a efetuar o desconto acima em minha folha 

de pagamento a favor do consignatário. 

Local Data / /    Assinatura Servidor / Pensionista 

   

CONSIGNATÁRIO 

Razão Social Telefone 

Endereço Nº Compl. 

Bairro CEP Município UF 

 

Responsável: Nome, CPF, Assinatura 

  , / /   

  

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Validação dos dados pessoais e funcionais do servidor    

Assinatura do responsável / /    

MARGENS CONSIGNÁVEIS () A presente autorização está dentro do limite para consignações 

voluntárias () O total de consignações voluntárias e compulsórias está dentro do limite legal () Não há 

consignações compulsórias () Há consignações voluntárias, mas dentro do limite legal 

  Superintendente de Recursos 

Humanos 

 

 

ANEXO III 
 

MUNICÍPIO DE CANTAGALO Autorização para desconto em folha de pagamento DIVERSOS 

DADOS SERVIDOR / PENSIONISTA 

Nome Servidor ativo Servidor Inativo Pensionista 

Matrícula CPF  

Endereço Nº Compl. 
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Bairro CEP Município UF 

Telefone Lotação Ramal 

Cargo 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS - DIVERSOS 

 
Descrição 

do Desconto 

Valor 

total 

R$ 

Nº 

Parcelas 

 
Valor Parcelas 

R$   

 
Desconto inicial Mês / 

Ano /   

 
Desconto final Mês / 

Ano /    

Pelo presente, autorizo o Município de Cantagalo a efetuar o desconto acima em minha folha de pagamento, 

a favor do consignatário: 

 
Local 

 
Data / /    

Assinatura Servidor / pensionista 

 

CONSIGNATÁRIO 

Razão Social Telefone 

Endereço Nº Compl. 

Bairro CEP Município UF 

Responsável: Nome, CPF, Assinatura 

  , / /   

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

Para consignação facultativa relativa a pensão alimenticia voluntária, deverá ser apresentada a cópia da certidão de 

nascimento autenticada e indicada a conta bancária para efetuar o depósito. 

 
ANEXO IV 

 

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CANCELAMENTO de desconto em folha de pagamento 

DADOS SERVIDOR / PENSIONISTA 

 
Nome 

Servidor ativo Servidor Inativo 

Pensionista 

Matrícula CPF  

Endereço Nº Compl. 

Bairro CEP Município UF 

Telefone Lotação Ramal 

Cargo 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 

Recursos de   Superintendente 

Humanos 

MARGENS CONSIGNÁVEIS () A presente autorização está dentro do limite para consignações 

voluntárias () O total de consignações voluntárias e compulsórias está dentro do limite legal () Não há 

consignações    compulsórias    ()    Há    consignações    voluntárias,    mas    dentro    do    limite    legal 

Validação dos dados pessoais e funcionais do servidor    

Assinatura do responsável / /   
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Consignatário Descrição do desconto Valor Mensal R$ 

Pelo presente, solicito a exclusão do desconto acima da minha folha de pagamento. 

Local Data / /   Assinatura Servidor / Pensionista 

 
AQUIESCÊNCIA DO CONSIGNATÁRIO 

AQUIESCÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS 

HUMANOS 

Nome, CPF, Assinatura Nome, Matrícula, Assinatura 

  
  / /   

 
  , / /   

  

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CANCELAMENTO de desconto em folha de pagamento 

COMPROVANTE DE ENTREGA 

Nome Matrícula 

Consignatário Descrição do desconto Valor Mensal R$ 

 
AQUIESCÊNCIA DO CONSIGNATÁRIO 

AQUIESCÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 
 

 
 

 

PORTARIA Nº 1035 DE 14 de Julho de 2021. 
 
 

“Nomeia comissão especial de avaliação 
de imóveis objetos de desapropriação por 
utilidade pública para o Município de 
Cantagalo e dá outras providências” 

 
 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, 

Estado de Minas Gerais, Sr. Roberto de 

Oliveira Queiroz Costa, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a 

necessidade de se adquirir via 

desapropriação por utilidades públicas 

bens pertencentes a particulares;  

  

Resolve:  

 

Artigo 1º - Nomear comissão especial 

formada pelos servidores públicos 

municipais IZEQUIEL COSTA MIRANDA, 

matricula nº 1069; MARCELO XAVIER 

SANTOS, matrícula nº 740   e AURELIANO 

CANDIDO DE ALMEIDA, matrícula nº 390, 

para sob a presidência do primeiro, 

efetuar a avaliação mercadológica de 

bens objetos de desapropriação pelo 

Município de Cantagalo/MG. 

 

Artigo 2º - Da avaliação dos bens imóveis 

deverá ser feito o laudo competente 

firmado em duas vias pelos membros da 

comissão. 

 

 

 , / /   
 

 / /   
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Artigo 3º - As atribuições dos membros da 

Comissão Especial de Avaliação serão 

desempenhadas cumulativamente com 

as funções que já exercem. 

 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 
 

Cantagalo, 14 de Julho de 2021. 
 

 
 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 
Prefeito Municipal 
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