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LEI N« 413/2022

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATUTI A 
CELEBRAR CONVêNIO COM INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E/OU COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO, AUTORIZADAS PELO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, PARA CONCESSÃO DE 
EMPRÉSTIMOS 
SERVIDORES PÚBUCOS MUNIOPAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÉNaAS'.

CONSIGNADOS AOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATUTI, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições iegais, faz saber que a Câmara Municipai de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei.

Alt. 1«. Fica 0 Município de Catuti - MG, autorizado a celebrar convênio com Instituições 
Financeiras e/ou Cooperativas de Crédito, autorizadas peio Banco Central do Brasil, para 
que as mesmas disponibilizem aos Servidores Públicos Municipais empréstimos 
consignados, mediante averbaçâo das prestações em folha de pagamento do beneficiário 
do crédito, com sua autorização expressa.

§ 1«. O empréstimo consignado não pode exceder a 30% (trinta por cento) da 
remuneração líquida ou provento do servidor.

S 2^. Não será permitido o desconto para o pagamento da parcela mensal do empréstimo 
quando não houver remuneração disponível do servidor.

§ 3^. Os valores que não puderem ser descontados deverão ser cobrados do servidor 
diretamente pela instituição financeira, sendo vedada a possibilidade de acúmulo dos 
valores para descontos nos meses posteriores.

Alt. 2^. As condições do empréstimo, bem como os dispositivos legais aplicáveis são de 
responsabilidade da instituição financeira, devendo ser aceitas expressamente pelo 
servidor interessado.

Alt. 3^. O Município de Catuti - MG não terá qualquer responsabilidade solidária nos 
referidos empréstimos consignados.

Alt. 4^. A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta 
Lei ou que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos 
municipais, acarretará na suspensão da consignação e a rescisão imediata do Convênio, 
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Alt. 5<>. Rca vedada a oneraçao de qualquer espécie da municipalidade no Convênio a 
que se faz referência nesta Lei.
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Art. 6®. As demais condições do Convênio serão estipuladas no instrumento próprio a ser 
assinado entre as partes.

Art. 7®. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário, podendo ser regulamentada por Decreto do Poder Executivo no que couber.

Catuti - MG, 30 de março de 2022.

Delermando do Nascimento França 
Prefeito Municipal

P,«feitura Munidpal o (a) presentóiiÈL.^^ 
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