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LEI Nº 460/2005        DE 04 DE FEVEREIRO DE 2005 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO 
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 56 DA LEI MUNICIPAL Nº 259/93, 
NO QUE SE REFERE A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O POVO DE RONDON DO PARÁ, por seus representantes na Câmara 
Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal em exercício, em seu nome, 
sanciona a seguinte Lei. 
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regulamentação do disposto no 
parágrafo único do artigo 56 da Lei Municipal nº 259/93, autorizando o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo a celebrar convênio com a Caixa 
Econômica Federal - CEF, e tem como finalidade: 
 
I – possibilitar a concessão de empréstimo, sob garantia de 
consignação em folha de pagamento, aos servidores públicos 
municipais e agentes políticos; 
 
II – viabilizar o cumprimento das exigências especiais constantes do 
termo de convênio a ser firmado com a CEF; 
 
III – garantir a proteção legal aos vencimentos dos servidores públicos 
municipais e subsídios dos agentes políticos contra descontos não 
regulamentados em lei. 

 
Art. 2º A contribuição a ser inserida para desconto em folha de 
pagamento deverá observar o disposto no convênio a ser celebrado 
com a CEF, cuja minuta constitui o anexo único desta Lei, os contratos 
individuais entre CEF e os servidores, e, ainda, o seguinte: 
 
I – não ser superior a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do 
servidor ou subsídio do agente político; e, 
 
II – estar expressamente autorizada pelo próprio servidor ou agente 
político. 
 
Art. 3º As normas e condições estipuladas para celebração do convênio 
autorizado no artigo 1o desta Lei se encontram na minuta convênio 
mencionado no artigo anterior. 
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Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Rondon do Pará, aos quatro dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco. 
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