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DECRETO N2  4.90o DEL  14 DE SETEMBRO DE 2016 

Regulamenta o parcelamento referente a empréstimos consignados 
descontados em foiha de pagamento do servidor municipal. 

EDWANIL DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de SeverInia, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuiçoes legais e no pleno exercIcio de suas funçOes 

DECRETA 

Artigo 10 - Os empréstimos consignados aprovados pelo executivo 
municipal, nos termos do inciso VI, Clausula Décima Sexta, do Contrato Administrativo n 2  66/2016, 
celebrados entre a Prefeitura Municipal de SeverInia e o Banco Bradesco S/A de SeverInia, ficam 
restritos em 96 (noventa e seis) parcelas. 

-0 empréstimo consignado sera' descontado diretamente da foiha 
de pagamento do servidor. 

- Nenhum empréstimo consignado poderá ser aprovado quando já 
houver ou somadamente comprometer acima de 30% (trinta por cento) do salário mensal a ser 
percebido pelo servidor, incluindo outros empi-éstimos vigentes. 

§32 - Para que o empréstimo consignado seja concedido pela 
instituição bancária, deverá haver exciusiva aprovação antecipada pela municipalidade, estando a 
encargo do Departamento de Recursos Humanos a recepção do requerimento, a verificação de todas 
as condiçöes, a tramitação para despacho e o encaminhamento do arecer final a instituição 
bancária. 	 .1 AW ft- 

Artigo 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
terá sua vigência adstrita a vigência do Contrato Administrativo 01  66/2016, revogadas as 
disposiçOes contrárias. 

'ONQUISTAS 
Prefeitura Municipal de SeverInia, em 26 de setembro de 2016. 

ANIL DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
SeverInia, em 26 de setembro de 2016. Registre-se e Publique-se no Diário Oficial do Estado e nos 
atos do municIpio. 

CATIA CRISTINA ME EIROS DUCATI 
ESCRITU RARIA 

Ri.,a Capita0 ______________de Almeida, 332- PABX/FA (1713817-3300 - Fone: (17) 
3817-1094 - CEP 14735-000 - Sever(nia - s 

E-mail: pms.gablnete@severinia.spgov.br 	 www.severinia.sp.gov.br  
'0 
SEVERINIA 
VERDEAZUL 


