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PROJETO DE LEI N° 001/2021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A SUSPENÇÃO TEMPORÁRIA DOS 

DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE 

PAGAMENTO REFERENTES À EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS, CONTRAÍDOS POR SERVIDORES 

MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, INCLUSIVE DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM 

DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

   

Art.1°. Fica suspenso, em caráter excecional, o desconto de parcelas de empréstimos consignado 

em folha de pagamento, contraídos pelos servidores do Poder Executivo Municipal e o Poder 

Legislativo Municipal, regidos pelo regime estatuários, junto à todas as instituições Financeiras, 

pelo prazo de 120 (Cento e vinte) dias, em decorrência da emergência de saúde pública de 

importância internacional, relacionada ao novo Coronavírus (Covid-19). (Decreto Municipal n° 

010/2020 do Poder Executivo Municipal que Decreta Situação de Emergência em Saúde Pública). 

E LEI FEDERAL Nº. 14.131 de 30 de Março de 2021 - Artigo 4º.  

§ 1°. Para os efeitos da presente lei Municipal, considera-se também beneficiário da suspensão, de 

que trata o “caput”, àqueles prestadores de serviços que tenham conseguido contratar empréstimos 

consignados em folha de pagamento, mesmo que o vínculo com a Administração seja precário 

(portarias).  

§2°. Fica determinado que, caso haja o fim da concorrência do estado de calamidade pública, 

ocasionado pelo surto do novo Coronavírus (COVID-19), causado na saúde pública, antes do prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, que seja restabelecida a cobrança regular.  

Art. 2°. Durante a suspenção de que trata o Art.1°, não será considerado inadimplemento de 

obrigações de pagamento, ficando suspensa também a incidência de multas, taxas, juros ou demais 

encargos sobre o saldo devedor.  

Parágrafo único. A parcela suspensa, por força do “caput” do Art. 1°, será deslocada após a última 

prevista no contrato, sendo vedada também a incidência de multas, taxas, juros e/ou demais 

encargos, sob pena de intuição correr em onerosidade excessiva, e o contrato somente poderá se 

estender por, no máximo, 120 (cento e vinte) dias depois do seu término. Sendo que as 4 parcelas 

suspensas serão descontadas uma de cada vez ao término da suspensão. 
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Art. 3°. Nenhum contratante de empréstimo consignado em folha de pagamento poderá ter seu 

nome negativo nos sistemas de proteção ao crédito e congêneres, em função da suspensão dos 

pagamentos, que se refere a presente Lei Municipal, sob pena de responsabilização civil, nos termos 

da legislação competente, ainda que o beneficiário já esteja com o nome lançado no rol dos 

devedores.  

Art. 4°. Caberá a Secretaria Municipal de Administração, ou órgão competente pela administração 

da folha de pagamento dos órgãos municipais, bem como do Poder Legislativo Municipal de Breu 

Branco, orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos 

procedimentos a serem adotados, e intermediar o diálogo com as instituições financeiras para o 

cumprimento desta lei.   

Art.5°. A suspensão do desconto da parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento é 

opcional, devendo o Servidor manifestar-se seu desejo em aderir através de requerimento individual 

ou coletivo. 

Art. 6°. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de publicação. 

Art. 7°. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Plenário Antônio Oliveira Santana, 01 de fevereiro de 2021.  
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