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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº  108/2021/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 16 DE AGOSTO DE 2021.

“Dispõe sobre acréscimo de percentual de margem 
consignável para empréstimos dos servidores efetivos, 
consoante Lei Federal 14.131 de 30 de março de 2021, e 
dá outras providências.”

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação vigente, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.131, de 30 de março de 2021, que 
dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para 
a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de 
pagamento até 31 de dezembro de 2021. 

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado, o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao 

percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto 
automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021, passando o 
limite para a referida consignação facultativa dos atuais 30% (trinta por cento) 
para 35% (trinta e cinco por cento)

Art. 2º - A alteração da margem consignável para empréstimos 
contraídos pelos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Lajeado é válida 
até 31 de dezembro de 2021, voltando para a margem de 30% (trinta por cento) 
em 01 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Para os servidores efetivos nomeados para o exercício 
de cargo em comissão, os limites estabelecidos no parágrafo anterior 
deverão ser calculados sobre os vencimentos do cargo de origem. 
 
          Art. 4º - As operações consignadas deverão ser precedidas de requisição 
eletrônica para consulta da margem consignável disponível através de arquivo 
ou do sistema informatizado de gestão e controle, e autorizadas, apenas, se 
verificada a disponibilidade de margem suficiente.

Art. 5° - Para anuência do consignante deve-se considerar a 
remuneração, provento ou pensão mensal, devendo-se excluir, em cada caso, 
os valores correspondentes a:

 I – diárias; 
II – ajuda de custo; 
III – demais indenizações e incentivos financeiros; 
IV – salário-família; 
V – décimo terceiro salário; 
VI – auxílio-natalidade; 
VII – auxílio-funeral; 
VIII – adicional de férias, correspondente a um terço sobre a 

remuneração; 
IX – adicional pela prestação de serviço extraordinário, sobreaviso 

ou hora de plantão; 
X – adicional noturno; 
XI – adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas; 
XII – adicional de produtividade ou participação em resultados; 
XIII – diferenças resultantes de importâncias pretéritas.

Art. 6º - Os casos especiais não previstos no presente Decreto serão 
resolvidos pelo titular da Secretaria de Finanças.

Art. 7° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando -se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos 16 
dias do mês de agosto de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL 
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