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ESTADO DE SÂO PAULO 

Lei N.o 1349, de 13 de fevereiro de 2009. 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CELEBRAR CONTRATO DE CONVÊNIO JUNTO A 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PARA 

VIABILIZAR EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES 

EFETIVOS E OU EM COMISSÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, 

MEDIANTE AVERBAÇÃO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO BENEFICIO DO CRÉDITO". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de Convênio 

junto a Instituições Financeiras, para concessão de empréstimos a seus 

empregados/servidores, titulares de cargos efetivos e ou em comissão, sob consignação em 

folha de pagamento. 

Artigo 2° - As Instituições Financeiras a serem contemplador pelo presente 

Convênio serão fixada por Decreto do Executivo. 

Parágrafo único - Para fins deste artigo, a Prefeitura Municipal de 

Guzolândia, assume perante as Agências das Instituições Financeiras, as seguintes 

responsabilidades: 

I - Encaminhru' oficio às Instituições Financeiras, indicando aos 

empregados/servidores proponente do município; 

II - Averbar em folha de pagrullento os valores das prestações respeitado o 

comprometimento de apenas 30% (trinta por cento) do salário líquido, considerando pela 

ordem de apresentação de averbação, no máximo o valor aqui referido; 

III - Depositru' em conta de deposito, o total dos valores averbados, até a data 

de vencimento das prestações, ou seja, até o dia 05 de cada mês, na Agência centralizadora; 
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IV - Efetuar o pagamento dos encargos decorrentes de atraso no repasse dos 

valores averbados, debitado ao servidor; 

V- Informar as datas de fechamento da folha de pagamento e crédito dos 

rendimentos; 

VI - Comunicar qualquer alteração na folha de pagamento do tomador; 

VII - Solicitar ao beneficiário que compareça as Instituições Financeiras, para 

liquidação antecipada da dívida ou para apresentar garantia para lastrear a operação, na 

ocorrência de desligamento, ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento; 

VII - O empréstimo será concedido no máximo em 72 (setenta e dois) meses. 

Parágrafo único - No caso do inciso VII, do presente artigo, o município não 

terá nenhuma responsabilidade patrimonial sobre eventuais débitos de funcionários, seja a que 

motivo for. 

Artigo 30 
- A Instituição Financeira concedente, sob o amparo da presente Lei, 

apenas poderá liberar o empréstimo, para débito no salário, após a confirmação da averbação 

pelo Setor de Pessoal, obedecendo, portanto, o comprometimento de apenas 30% (trinta por 

cento) do salário. 

Artigo 40 
- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
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! 
Cláudio Roberto dá. Silva Lulio 

Assessor Jurfdico 

Registtado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Pref:itura Municipal 
, por apxação no Qua10 ~IS na DATA SUPRA. 
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