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LEI N° 015/2021 DE 21 DE ABRIL DE 2021.

Dispoe sobre a Prefeitura Municipal de
Cabralia Paulista celebrar convenio com o
Banco do Brasil S/A, Caixa Economica
Federal e Banco Bradesco S/A para
emprestimos consignados, em
conformidade com o art. 45, Paragrafo
Unico da Lei Federal n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 e da outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA, Senhor ODEMIL ORTIZ

DE CAMARGO; Fago saber, em cumprimento ao disposto nos artigos e incisos da Lei

Organica do Municipio, que a Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° As consignagoes em folha de pagamento do servidor publico

municipal a favor de terceiros, poderao ocorrer mediante a autorizagao do

mesmo, nos termos do Art. 45 Paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.112, de 11

de dezembro de 1990, conforme os criterios abaixo.

§1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convenio com o

Banco do Brasil S/A, Caixa Economica Federal e Banco Bradesco S/A, com o

objetivo de disponibilizar uma linha de credito aos funcionarios da Prefeitura

Municipal de Cabralia Paulista.
§2° As prestagoes mensais a serem deduzidas do salario do servidor

tomador nao poderao exceder a 30% (trinta por cento) da remuneragao fixa

percebida pelo mesmo.

§3° Os emprestimos bancarios em que conste como signataria a

Prefeitura Municipal de Cabralia Paulista, serao concedidos a todos os

funcionarios da administragao direta e indireta.
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§4° Os servidores publicos municipals interessados deverao autorizar o

desconto em folha de pagamento, cabendo ao Executivo Municipal efetivar os

descontos bem como repassar as importances consignadas ao Banco do

Brasil S/A, Caixa Economica Federal e Banco Bradesco S/A.
§5° O saldo de rescisao contratual do servidor publico municipal que se

desvincula da Prefeitura Municipal por qualquer motivo, se previamente

autorizado por ele, sera destinado a quitar debitos dos emprestimos bancarios

contraidos.
§6° No caso de desligamento do servidor publico, o saldo devedor

porventura existente, apos utilizapao ou nao do saldo rescisorio, devera ser

negociado diretamente entre Banco e devedor, eximindo-se a Prefeitura

Municipal de Cabralia Paulista de qualquer responsabilidade sobre a divida ou

qualquer ato pertinente a negociapao.

Art. 2 Esta lei entrara em vigor na data de sua publicapao, revogada as

disposipoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal em 21 de abril de 2021.

ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO
Prefeito Municipal

Registrada em livro proprio e afixada em lugar de costume.
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