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AUTÓGRAFO N.º 4177/2021 

PROJETO DE LEI N.º 037/2021 do Executivo: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1° - O Artigo 6º e seus parágrafos, da Lei Municipal n.º 2898/04, com suas posteriores 

alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Artigo 6°: O servidor ou pensionista somente poderá autorizar o desconto de 
40% de seus rendimentos, sendo o máximo de 35% para empréstimos pessoais e 5% para 
pagamento de cartão de crédito.  

 
§ 1º: Os limites fixados no caput deste artigo serão calculados tomando-se por 

base a remuneração mensal do servidor ou pensionista, deduzindo os descontos 
obrigatórios por força de lei, determinação judicial, bem como os demais descontos 
facultativos anteriormente autorizados pelo servidor ao tempo da solicitação dos 
descontos tratados nesta lei. 

 
§ 2º: Cabe ao servidor, juntamente com a entidade consignante, avaliar a real 

possibilidade da efetivação do desconto, em face do limite estabelecido no caput deste 
artigo, ficando sob inteira responsabilidade do servidor e da entidade os riscos e 
prejuízos da não efetivação dos descontos. 

 
§ 3º: Poderão ser autorizados até 02 (dois) empréstimos, a título pessoal, 

respeitado o limite do caput, até a sua total liquidação. 
 
§ 4º: A contratação dos empréstimos consignados nos limites previstos no 

caput se dará até 31 de dezembro de 2021, após essa data deverá ser observado os limites 
previstos na Lei n. 10.820/03.” 
 
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Jardinópolis, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos oito dias do mês de junho de 2021.  

Lei n.º 

“ALTERA O ARTIGO 6º E ACRESCENTA O § 4º NA LEI 
MUNICIPAL N.º 2898/08, COM SUAS POSTERIORES 
ALTERAÇÕES, QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

EFETUAR DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS DE JARDINÓPOLIS”, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA” 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

10 jun 2021, 13:57:56 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f002cf03-bb94-4efd-8954-

693b7b9592b0. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 jun 2021, 13:58:33 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

10 jun 2021, 13:58:42 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

10 jun 2021, 13:58:46 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

10 jun 2021, 14:09:43 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.105.126. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:41 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.118. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

f002cf03-bb94-4efd-8954-693b7b9592b0.
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