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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

DECRETO 035/2021                                                         

REGULAMENTA AS 

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 

DE PAGAMENTO DOS 

SERVIDORES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 

DE SOLÂNEA-PB.  

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA – ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei, e 

 CONSIDERANDO o Art. 1º da Lei Municipal 

010 de 28 de junho de 2006; 

 CONSIDERANDO o Art. 42, parágrafo único 

da Lei Complementar Estadual 058 de 30 de 

dezembro de 2003; 

 

DECRETA: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 1º - A Diretoria Executiva de Recursos 

Humanos do município de Solânea observará na 

elaboração da folha de pagamento dos Servidores 

Públicos municipais, a legislação em vigor e as 

regras estabelecidas neste Decreto no que tange 

às consignações em folha de pagamento. 

 

 Art. 2º - Para fins deste Decreto, 

consideram-se: 

 

I - consignatário: destinatário dos créditos 

resultantes das consignações compulsória ou 

facultativa; 

II - consignante: órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal Direta que 

procede a descontos relativos às consignações 

compulsórias e facultativas no contracheque do 

servidor público, em favor do consignatário; 

III - consignado: servidor público municipal da 

Administração Direta que possua consignação 

compulsória ou facultativa; 

IV - consignação compulsória: desconto efetuado 

por força de lei, mandado judicial ou decisão 

administrativa, tais como: 

 

a) contribuição previdenciária relativa aos regimes 

próprio e geral de previdência social; 
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b) pensão alimentícia decorrente de decisão 

judicial; 

c) imposto sobre rendimento do trabalho; 

d) indenização ou restituição à Fazenda Pública 

Municipal; 

 

V - consignação facultativa: desconto incidente 

sobre a remuneração do servidor,mediante sua 

autorização prévia e formal, e anuência da 

Administração, tais como: 

 

a) contribuição confederativa e contribuição 

sindical; 

b) mensalidade instituída para o custeio de 

entidade de lazer, associações e  

clubes de servidores; 

c) contribuição para planos de saúde e/ou 

odontológicos patrocinados por entidade fechada 

ou aberta e previdência privada, que opere com 

planos de pecúlio, saúde, renda mensal e 

previdência complementar, bem como por entidade 

administradora de planos de saúde; 

d) amortização de empréstimos em geral 

concedidos por bancos, instituições financeiras e 

cooperativas de crédito autorizadas pelo Banco 

Central e credenciadas pelo Consignante;  

e) amortização de crédito rotativo oriundo da 

utilização de cartões de crédito e/ou débito 

concedidos por bancos, instituições financeiras e 

cooperativas de crédito autorizadas pelo Banco 

Central e credenciadas pelo consignante; 

f) pensão alimentícia voluntária, consignada em 

favor de dependente. 

 

VI - Sistema Informatizado de Consignação e 

Desconto - SICD: software, com fim único e 

específico de viabilizar a implantação e 

operacionalização das consignações e descontos 

para benefício dos servidores/empregados 

públicos. 

VII - margem consignável: parcela da remuneração 

disponível para utilização com consignações 

facultativas. 

VIII – Remuneração: A soma dos vencimentos com 

os adicionais de caráter individual e demais 

vantagens, sendo excluídas: 

 

a)Diárias; 

b)Ajuda de custo; 

c)Indenização da despesa do transporte; 

d)Salário-Família; 

e)Gratificação Natalina; 

f)Adicional de Férias 

g)Adicional Noturno 

h)Adicional de Insalubridade, periculosidade ou 

atividades penosas; 

i)Qualquer outro adicional previsto em lei que tenha 

caráter indenizatório. 

 

 

Capítulo II 

DOS LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL E 

PRAZOS DE CONSIGNAÇÕES 

 

 Art. 3º - A soma das consignações 

facultativas não excederá 30% (trinta por cento) da 

remuneração bruta mensal do servidor. 

 Parágrafo Único - Até 31 de dezembro de 

2021, o percentual máximo de consignação 

facultativa, será de 40% (quarenta por cento), dos 

quais 5% (cinco por cento) serão destinados 

exclusivamente para a amortização de despesas 

contraídas por meio de cartão de crédito e ou 

utilização com finalidade de saque por meio do 

cartão de crédito, conforme Lei Federal 14.131/21. 
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 Art. 4º - O prazo máximo de desconto em 

folha de pagamento das consignações previstas na 

alínea "d" e “e” do inciso V do art. 2º deste Decreto, 

será de 60 (sessenta) meses. 

 Parágrafo Único - As consignações 

realizadas na forma deste artigo poderão ser 

renegociadas e refinanciadas pelo consignado em 

prazo não superior ao contido no caput deste artigo, 

desde que o novo valor se enquadre no percentual 

máximo estabelecido no art. 3ª deste Decreto. 

 

Capítulo III 

DAS CONSIGNATÁRIAS 

 

 Art. 5º - Para efeito das consignações 

facultativas, poderão ser admitidas como 

consignatárias:  

 

I - entidades de classe, associações e clubes 

constituídos exclusivamente de servidores públicos 

municipais; 

II - entidades sindicais representativas de 

servidores públicos municipais; 

III - entidades fechadas ou abertas de previdência 

privada, que operem com planos de pecúlio, saúde 

ou seguro de vida; 

IV - entidades securitárias que operem com plano 

de seguro de vida; 

V - entidades administradoras de planos de saúde 

e/ou odontológico; 

VI - entidades beneficentes; 

VII - instituições financeiras; 

VIII - cooperativas de crédito; 

 

 § 1º Somente será habilitado como 

consignatário facultativo aquele que estiver 

cadastrado junto à Prefeitura Municipal de Solânea; 

 § 2º Não serão admitidas como 

consignatárias empresas ou associações que 

operem de forma indireta, assim compreendidas 

aquelas conveniadas ou contratadas com as 

consignatárias previstas nos incisos deste Artigo. 

 

Capítulo IV 

DAS ETAPAS PARA OPERAÇÃO COM 

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 Art. 6º - Para fins de operação com 

consignações em folha de pagamento deverá a 

consignatária estar credenciada junto a Prefeitura 

Municipal de Solânea e firmar convênio obedecidas 

as normas deste Decreto e demais legislação que 

venha a sucederem. 

 

 Art. 7º - Para fins do credenciamento de que 

trata o artigo anterior, além de outras exigências 

eventualmente exigidas, as entidades interessadas 

deverão apresentar à Secretaria da Fazenda do 

Município, original ou cópia autenticada da seguinte 

documentação, inclusive relativamente a filiais e 

sucursais mantidas no Estado de Paraíba: 

 

a) prova do registro, arquivamento ou inscrição na 

Junta Comercial e no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas ou em repartição competente, do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

bem como da ata de eleição e do termo de 

investidura dos representantes legais da pessoa 

jurídica; 

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ; 
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c) alvará de funcionamento atualizado, com 

endereço completo da entidade; 

d) qualificação do seu representante legal no 

Município; 

e) certificado de regularidade do FGTS; 

f) certidões negativas de débitos fiscais federais, 

estaduais e municipais além da quitação com a 

seguridade social; 

g) certidões dos distribuidores cíveis e de cartórios 

de protesto em nome das aludidas instituições; 

h) certidões dos distribuidores cíveis, criminais, 

trabalhistas, de cartórios de protestos e do registro 

de interdições e tutelas em nome dos diretores das 

aludidas instituições; 

 

Capítulo V 

DO PROCEDIMENTO RELATIVO ÀS 

CONSIGNAÇÕES 

 Art. 8º - As consignatárias, a requerimento 

do consignante, obrigam-se a disponibilizar-lhe, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia autenticada do 

contrato de consignação firmado pelo consignado 

ou cópia do meio eletrônico que o substitua. 

 Art. 9º - O consignante obriga-se a recolher 

ao consignatário, mensalmente, até o 5º (quinto) 

dia útil, após o desconto da consignação, o valor da 

prestação devida por cada um de seus servidores 

públicos, para amortização ou liquidação dos 

valores concedidos, mediante crédito em instituição 

bancária. 

 Parágrafo Único – Se a folha de 

pagamento, no mês em que foi formalizado o 

pedido já tiver sido processada, a cessação dos 

descontos somente será efetivada no mês 

subsequente, sem que de fato decorra qualquer 

responsabilidade para a administração municipal.  

 

 Art. 10 - Por ocasião de férias e licenças 

cabe ao consignante fazer a retenção em folha de 

pagamento do servidor, para satisfação dos débitos 

com a consignatária. 

 §1º - Na hipótese de desligamento ou 

falecimento do servidor, o consignante estará 

eximido de quaisquer responsabilidades assumidas 

pelo servidor público perante a consignatária, 

cabendo ao consignante apenas disponibilizar a 

informação no relatório de conciliação. 

 §2º - As consignações em folha de 

pagamento não implicam responsabilidade do 

Município de Solânea por dívidas ou compromissos 

de natureza pecuniária assumidos pelo servidor 

junto ao consignatário. 

 

Capítulo VI 

DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS DÉBITOS 

 

 Art. 11 – A consignatária deverá, 

obrigatoriamente, quando solicitada pelo 

consignado, informar o saldo devedor discriminado 

atualizado da operação em até 5 (cinco) dias úteis, 

para fins de consulta, liquidação antecipada ou 

compra de dívida por outra consignatária, com 

validade de até 3 (três) dias úteis. 

 Parágrafo único - Nos casos de compra de 

dívida, as consignatárias deverão observar as 

regras estipuladas pelo BACEN, em vigor na data 

da operação. 

 

Capítulo VII 

DO CANCELAMENTO DA CONSIGNAÇÃO 

 Art. 12 - A inclusão das consignações 

facultativas em folha de pagamento depende de 

autorização expressa do servidor público e o 
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cancelamento das consignações facultativas 

poderá ocorrer nas seguintes situações: 

 

I - a pedido do servidor junto à consignatáriaou a 

Diretoria Executiva de Recursos Humanos, quando 

se tratar de contribuição associativa às entidades 

elencadas no inciso I, II e VI do art. 5º; 

II - a pedido do servidor à consignatária, quando se 

tratar das demais contribuições ou prêmios 

mensais; 

III - a pedido da entidade consignatária, mediante 

solicitação formal e justificada; 

IV -  pela Administração Pública, a qualquer tempo, 

quando comprovado que a consignatária não 

atende às exigências legais; 

V - por força de lei ou decisão judicial; 

VI - em razão de liquidação integral dos débitos do 

contrato que originou a consignação. 

 

Capítulo VIII 

DA VEDAÇÃO À PUBLICIDADE DOS DADOS 

 

 Art. 13 - A divulgação de quaisquer dados 

fornecidos ao SICD ou às consignatárias somente 

poderá ser realizada mediante autorização 

expressa do consignado. 

 Parágrafo Único - A utilização ou a 

divulgação dos dados fornecidos ao SICD ou às 

consignatárias, sem autorização por escrito do 

consignado, implicará responsabilização do agente 

que a tenha realizado ou permitido, bem como 

daquele que deixou de tomar as providências legais 

para sua suspensão, impedimento ou apuração de 

responsabilidade. 

Capítulo IX 

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

MUNICÍPIO 

 

 Art. 14 - A consignação em folha de 

pagamento não implica responsabilidade do 

Município por dívida, inadimplência, desistência ou 

pendência de qualquer natureza assumida pelo 

consignado perante a entidade consignatária. 

 § 1º O Município não integra qualquer 

relação de consumo originada, direta ou 

indiretamente, entre consignatária e consignado, 

limitando-se a permitir os descontos previstos neste 

Decreto. 

 § 2º O pedido de credenciamento de 

consignatária e a autorização de desconto pelo 

consignado implicam pleno conhecimento e 

aceitação das disposições contidas neste Decreto. 

 § 3º As consignatárias serão responsáveis 

solidariamente pelos prejuízos causados por atos 

de correspondentes bancários e empresas 

terceirizadas que as representem, no montante de 

suas operações e consignações. 

 

Capítulo X 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS 

ÀS CONSIGNATÁRIAS 

 

 Art. 15 - A constatação de consignações 

processadas em desacordo com o disposto neste 

Decreto, que caracterize a utilização ilegal de folha 

de pagamento dos servidores públicos, impõe a 

Diretoria Executiva de Recursos Humanos a 

imediata suspensão da consignação irregular e 

comunicar o fato à autoridade competente para fins 

de direito. 

 

 Art. 16 - A entidade consignatária será 

suspensa temporariamente e não será regularizada 

a causa da suspensão, enquanto: 
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I - constatar-se irregularidade no cadastramento, 

recadastramento ou no processamento de qualquer 

consignação, inclusive omissão de 

dados/informações necessárias à conclusão dos 

processos do SICD; 

II - deixar de prestar informações ou 

esclarecimentos nos prazos solicitados pela 

Consignante; 

III - não comprovar ou deixar de atender às 

exigências legais ou normas estabelecidas pela 

Administração; 

IV - não fornecer, quando notificada, documentos 

necessários à análise de apuração de 

irregularidades no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis; 

V - deixar de efetuar o ressarcimento ao 

consignado de valores cobrados a maior ou 

indevidamente descontados, no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, contados da constatação da 

irregularidade; 

VI - não informar no SICD, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, o saldo devedor solicitado pelo 

consignado, ou recusar-se a prestar a informação 

sem justificativa plausível; 

 

VII - não providenciar, no prazo de até 2 (dois) dias 

úteis, contados da data do pagamento, a liquidação 

do contrato e liberação da margem consignável 

após quitação antecipada efetuada pelo servidor ou 

nos casos de compra de dívida por outra 

consignatária; 

VIII - recusar-se a receber o pagamento, no caso 

de compra de dívida, sem justificativa plausível; e 

IX - tomar medidas de cobrança extrajudicial ou 

judicial contra servidor sem que haja configuração 

do inadimplemento, confirmado pela prévia e 

minuciosa análise dos arquivos específicos 

fornecidos pela Diretoria Executiva de Recursos 

Humanos. 

 

 Art. 17 - A entidade consignatária será 

descredenciada nas seguintes hipóteses: 

 

I - reincidência ou habitualidade em práticas que 

impliquem a suspensão de que trata o artigo 

anterior; 

II - atuação ilícita ou em desacordo com as suas 

finalidades estatutárias, no caso de sindicato ou 

associação representativa de classe; 

III - prática comprovada de ato lesivo ao servidor ou 

à administração, mediante fraude, simulação ou 

dolo; e 

IV - omissão na realização de novas operações por 

período igual ou superior a 6 (seis) meses. 

 

Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 18 - Cabe ao Secretário da Fazenda 

com a colaboração do Diretor Executivo de 

recursos Humanos supervisionar o cumprimento 

deste Decreto. 

 Parágrafo Único – Os casos omissos neste 

Decreto serão solucionados pelo Secretário da 

Fazenda, através de atos específicos. 

  

 Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 05 de outubro de 2021.  

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 


