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• Decreto Nº 023/2021, De 14 De Abril De 2021 - Autoriza O Acréscimo De 
5% (Cinco Por Cento) Ao Percentual Máximo Para A Contratação De 
Operações De Crédito Com Desconto Automático Em Folha De 
Pagamento, E A Carência E Ou Suspensão Por Até 120 (Cento E Vinte 
Dias) Para Os Descontos Das Operações De Crédito Consignado, Em 
Conformidade Com A Lei Federal Nº 14.131, De 30 De Março De 2021, E 
Dá Outras Providencias. 



 

DDECRETO Nº 023/2021, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

“Autoriza o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual 
máximo para a contratação de operações de crédito com 
desconto automático em folha de pagamento, e a carência 
e ou suspensão por até 120 (cento e vinte dias) para os 
descontos das operações de crédito consignado,  em 
conformidade com a Lei Federal nº 14.131, de 30 de março 
de 2021, e dá outras providencias”. 

O PPREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais previstas na Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves e; 

Considerando a vigência da Lei Federal 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; e altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”; 

Considerando que a modalidade de empréstimos consignados apresenta taxas de juros menores, 
e inferiores às das demais linhas de crédito do mercado, podendo ser útil em uma situação 
emergencial, ou na substituição de juros maiores por condições mais vantajosas para os 
servidores; 

Considerando a vigência dos convênios firmados entre o Município de Riachão das Neves, com as 
intuições financeiras, Banco Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, que visam a concessão 
de empréstimos aos servidores públicos municipais mediante consignação em folha de 
pagamento; 

Considerando, por fim, o compromisso permanente desta Administração Municipal, em 
promover e ofertar condições mais vantajosas aos servidores sempre que possível e legalmente 
permitido,    

DECRETA: 

Art. 1º - Fica autorizado, desde que previamente autorizado e formalizado pelo servidor 
municipal, o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de 
operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, totalizando 35% (trinta 
e cinco por cento), conforme permissivo legal previsto no artigo 1º da Lei Federal                                   
nº 14.131, de 30 de março de 2021. 

Art. 2º - Fica autorizado, de forma individual, e mediante negociação prévia junto a instituição 
financeira, a concessão de carência e/ou suspensão, por até 120 (cento e vinte) dias, dos 
descontos em folha de pagamento das operações de crédito consignado, nos termos do artigo 4º 
da  Lei Federal nº 14.131, de 30 de março de 2021. 

Parágrafo único. O servidor municipal, em caso de opção pela carência ou suspensão dos 
descontos previstos no caput, em qualquer dos casos, deverá ser previamente comunicado e 
informado pela instituição financeira, de eventual incidência, durante o período de carência, de  
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juros e demais encargos contratados, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 14.131, de 30 de 
março de 2021. 

AArt. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito, Riachão das Neves-BA, 14 de abril de 2021. 

 

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO 
Prefeito Municipal 
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