
DECRETO Nº 047/2021 
 DE 05/05/2021 

 
SÚMULA: Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento no 

âmbito do Poder Executivo Municipal.  

O Prefeito do Município de Sulina, Estado do Paraná, Senhor PAULO HORN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e o disposto na Lei Federal nº 
14.131 de 30/03/2021, 

DECRETA:  

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a regulamentação do Artigo 92 da Lei Municipal nº 
371/2005 e suas alterações, que se refere a consignação em folha de pagamento através de 
empréstimos consignados concedidos por Estabelecimentos Bancários devidamente 
conveniados com a Prefeitura Municipal de Sulina. 

Art. 2º A soma mensal das consignações de cada servidor Municipal não excederá 35% (trinta 
e cinco por cento) do total de proventos, conforme previsto na Lei Federal nº 14.131 de 
30/03/2021. 
Paragrafo Único: O prazo máximo da consignação não poderá ultrapassar 120 meses. 
 

Art. 3º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos 
vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas 
compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
 

Art. 4º Não será incluída ou processada a consignação que implique excesso dos limites da 
margem consignável estabelecidos no art. 2º. 
 

Art. 5º A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e 
das entidades da administração pública municipal por dívidas ou compromissos de natureza 
pecuniária assumidos pelo consignado junto ao consignatário ou por problemas na relação 
jurídica entre o consignado e o consignatário. 
 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 05 de maio de 2021, 35º da Emancipação e 33º 
de Administração. 
 
 
        PAULO HORN  
             Prefeito  
Registre-se e Publique-se 
Em 03/05/2021 
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