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DECRETO (Nº 483/2019)

GABINETE DO
PREFEITO

DECRETO

NO

483, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
DispÕe sobre a consignação em folha de pagamento
dos servidores do Poder Executivo de Xique-Xique, e
dá outras providências.

o

PREFEITO

Do MUNIcíPlo DE

XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuiçÕes, com fundamento no inciso lll, do art. 52, da Lei orgânica do Município,
DEGRETA:

Art.lo - Ao servidor público municipal ativo e inativo dos órgáos e entidades da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional integrante do Poder Executivo do Município
de Xique-Xique, alem
dos descontos obrigatÓrios estabelecidos em lei ou decorrentes de decisão judicial,
fica assegurado,
mediante sua autorizaçáo, o direito de consignar em folha de pagamento
a favor de terceiros, na
forma estabelecida neste Decreto.
Parágrafo 10
financeira.

-

Não haverá exclusividade para firmar convênios com nenhuma instituição

Parágrafo 20 ' A consignação em folha de pagamento a favor das consignatárias,
em
especial aquelas referentes à amortização de empréstimos pessoais
e financiamentos, inclusive
realizados através de cartáo de crédito, será efetivada pelo orgão gestor
mediante autorizaçâo
do

servidor ativo, inativo e/ou pensionista.

Art.zo Considera-se, para fins desta Lei:
|

ll

-

consignatário: o destinatário dos créditos resultantes das consignaçÕes
facultativas;

-

consignado: o servidor ativo, aposentado ou pensionista;

lll -

consignante:

o poder executivo municipal que

consignatário;

procede aos descontos

em favor

do

lV - consignaçÕes facultativas: desconto incidente sobre a remuneração,
provento ou pensáo
do servidor, aposentado ou pensionista, efetuado com autorização
formal do óonsignado.

AÉ'3o As operaçÕes de consignaçÕes facultativas seráo coordenadas pelo
Departamento de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Xique-Xique.

Parágrafo 10 - Para realização da consignação facultativa
é necessária e imprescindível
autorizaçáo expressa do servidor público, aposentado ou pensionista,
a qual somente será revogada
ou retratada a pedido do consignado(servidor público) e com a anuência
expressa do
consignatário(lnstituição financeira), devendo ser mantida em arquivo pela
instituição consignatária
pelo prazo de 12(doze) meses após a quitaçáo do
empréstimo.
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Parágrafo 20 - a soma das consignaçÕes facultativas realizadas náo poderá exceder o limite
de 30%(trinta por cento) da remuneraçâo mensal ou provento, deduzidas as vantagens variáveis.

-

Parágrafo 30 somente serão implantados em folha de pagamento os empréstimos
consignados cujos cálculos forem elaborados pelo Departamento de Pessoal do poder Executivo
Municipal.

Art.4o - Não será autorizado desconto em folha quando as prestaçÕes das consignações
facultativas, somadas às prestaçÕes das consignações compulsórias já consignadas, ultrapassarem o
percentual de 70%(setenta por cento) da remuneração do servidor.
AÉ.5o - Não serão autorizados descontos em folha quando as prestaçÕes das consignaçÕes
facultativas forem superiores a g6(noventa e seis) meses.

Art.6o

'As

consignaçÕes facultativas serão efetuadas de acordo com o respectivo termo de
consignante,
qual conterá as seguintes cláusulas
essenciais, além de outras que as peculiaridades exigirem:

convênio firmado entre consignatário

I

ll

-

e

o

o objeto do convênio;

-

obrigaçÕes do consignante e consignatário,

lll - que as consignações somente serão efetuadas mediante prévia e expressa autorização
por escrito do servidor/empregado público ativo, inativo e pensionistas do poder Executivo,
a qual
será encaminhada ao Departamento de pessoal do poder Executivo Municipal;

-

lV
necessidade de anuência do consignatário no pedido de cancelamento para suspensão
do desconto em folha de pagamento feito pelo servidor;
V - limitação do desconto a 3O%(trinta por cento) do valor da remuneração mensal, excluídas
as vantagens variáveis;

Vl , limitação das prestaçÕes a g6(noventa e seis) meses;

-

Vll obrigaçáo do consignatário em comunicar o consignante sobre qualquer alteração
cadastral, bem como a inclusão ou exclusão de consignação;

vlll

obrigaçâo

do

consignante

em continuar repassando os valores

contratados na vigência do convênio até o final pagamento do contrato de empréstimo;

consignados

Xl - isenção do consignante de qualquer responsabilidade com relaçâo a eventuais saldos
devedores de empréstimos concedidos e não quitados integralmente pelo servidor/empregado
público ativo, inativo e pensionistas públicos municipais;

Art.7o O consignatário deverá apresentar, no Departamento de Pessoal, ate o 1So dia de cada
mês relaçáo inicial de empréstimo consignado, exclusÕes ou qualquer outra alteraçáo, para fins de
inclusáo na folha de pagamento.
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Art.8o As despesas do consignatário decorrentes de cada consignação serão de sua inteira

responsabilidade.

Art.go A consignaçáo de que tratar esta Lei não implica corresponsabilidade do
consignante

por dívida, inadimplência, desistência ou compromissos de natureza pecuniária
assumidos por

servidor, aposentado ou pensionista perante a entidade consignatária.

Art'10 É vedado ao Poder Executivo atuar como avalista e garantidor de pagamento
de

empréstimo em caso de inadimplemento do servidor beneficiário.

Art.l1

Este Decreto entra em vigor na data de sua pubricaçâo.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFE|TO, em 30

CNPJ : í 3.880.2 57 tO001 -27

Endereço: Edifício José peregrino - praça Dom Máximo, 3g4,
Centro - CEP: 47.400{00

outubro de 2019.

Teteíone: (74) 366í-i455
E-mail: gabinete@xiquexique. ba.gov.br
www.xiquexiq ue. ba. gov. br

http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
31 de outubro de 2019
Ano III • Edição Nº 549

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-5Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

DECRETO (Nº 484/2019)

GABINETE DO
PREFEITO
',“sz
DECRETO Nº 484, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
Institui Comissão de Avaliação de Imóveis
Urbanos, nomeia seus membros, e dá outras

providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição que
lhe confere a Lei Orgânica,
CONSIDERANDO o elevado número de requerimentos protocolados junto ao Setor de
Tributação da Prefeitura Municipal de Xique—Xique, solicitando a revisão de valores declarados em
imóveis urbanos sediados em seu território;

CONSIDERANDO a necessidade de atender a esses requerimentos formulados, por meio da
avaliação dos imóveis que vem sendo objeto de questionamento por parte dos seus proprietários e/ou
possuidores;

CONSIDERANDO que a revisão dos valores constantes no registro desses imóveis é
procedimento necessário para o lançamento dos tributos municipais, que se constituem de grande
importância para a receita do Municipio, RESOLVE:

Art. 1º Fica criada Comissão de Avaliação de Imoveis Urbanos sediados no Município de
Xique-Xique. com o objetivo de atualizar os dados existentes junto a Prefeitura Municipal, para efeito
de registro de valor venal e base para lançamento de tributos municipais, quando requerido pelo seu
proprietário ou possuidor.
Art. 2º A Comissão instituída será composta pelos seguintes membros, sob a coordenação

do primeira
|.

II.

Edvaldo Ferreira dos Santos;

Cacio de Oliveira Dias;

III.
IV.

Abimael Sotero Barbosa;
Dora Tatiane Cedro dos Santos Mendes;

V.

Gilter Borges de Souza.

Art. 3“ — A avaliação será realizada através da formalização de requerimento ao Chefe do
Poder Executivo, feita pelo proprietário do imóvel, ou por seu ocupante. desde que devidamente
autorizado por aquele, devendo juntar ao pedido todas as informações necessárias à avaliação
pretendida.
Art.4º A mencionada Comissão terá validade de 1(um) ano e deverá se manifestar. por

expressa determinação do Chefe do Poder Executivo, atraves de Laudo de Avaliação elaborado por
cada um dos seus membros, que posteriormente serão submetidos a avaliação superior, para o
estabelecimento do valor venal do imóvel objeto da avaliação.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua p clicaçào.

Registre-se. Publique—se. Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, em 30

" outubro de 2019.
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PORTARIA Nº 335, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Concede licença a servidora Elisete Alves da
Mata. por motivo de doença em pessoa da
família. e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso das
atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica,
RESOLVE:

Art.1º Fica concedida licença à servidora ELISETE ALVES DA MATA, ocupante
do cargo de
Professora da rede municipal de ensino, portadora do RG nº 05560543, e do CPF nº 688.172745
-34,
por motivo de doença em pessoa da família, a ser usufruída entre 25/10/2019 a 25/01/2020,
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO. em 29 d

utubro de 2019.
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