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PROJETO DE LEI 001/2023 
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DE 18 DE JANEIRO DE 2023 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVENIO COM 
INSTITUl�OES FINANCEIRAS PARA CONCESS.AO DE 
EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E 
ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Penaforte (CE), no uso de suas atribuicoes 
constitucionais e legais vigentes, usando das atribuicoes que lhe sao conferidas por 
lei, faz saber que a Camara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

Art. 12 Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convenio 

com instituicoes financeiras visando a concessao de ernprestimos mediante 

abertura de limite de credito fixo, aos servidores do Poder Executivo Municipal. 

Art. 22 Os limites de credito serao concedidos aos servidores municipais 

calculados a partir da respectiva margem consignavel informada pela Secretaria de 

Administracao do Munidpio. 

§ 1. A margem consignavel nao ultrapassara a quarenta por cento ( 40%) da 

rernuneracao do servidor, o prazo maxi mo para pagamento sera ate 96 meses. 

§ 2. A garantia dos emprestimos em dinheiro, pelas instituicoes financeiras, sera a 

consignacao dos valores devidos na folha de pagamento do servidor, que para isso, 

dara expressa autorizacao por ocasiao da assinatura do contrato. 

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Penaforte - Ceara, 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Penaforte, estado do Ceara, em 18 de janeiro de 2023. 
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Prefeito Municipal de Penaforte 
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JUSTIFICATIVA 

Senhores vereadores 

Remeto para apreciacao desta egregia Casa Legislativa o lncluso Projeto de 
Lei que regulamenta autorizacao para o chefe do poder executive municipal a 
celebrar convenio com instituicoes financeiras cadastradas junta ao Banco Central 
do Brasil para concessao de emprestimos aos servidores municipais, com 
possibilidade de desconto da parcela direto na folha de pagamento. 

Pelo exposto peco a colaboracao dos senhores pela aprovacao da atual Pauta. 
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