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INDICAÇÃO N° 061/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

INDICA ao Executivo Municipal que promova esforços 
juntos as Instituições Bancárias do nosso Município no 
sentido de se ver aplicado as disposições do Art. 20 , 
inc. IV, da Lei Municipal n° 1.476/2013, alterado pela 
Lei Municipal n° 1.884/2021, no que diz respeito o 
aumento da margem consignável para empréstimos 
celebrados pelos servidores públicos de Acaraú. 

Desde o inicio deste ano, diversos servidores públicos municipais têm procurado 
parlamentares desta Casa com o pleito a ser levado ao Executivo Municipal para 
que este, através de sua Procuradoria e demais setores competentes, intercedam 
junto as Instituições Bancárias e Financeiras atuantes em nossa cidade para que 
passem a realizar empréstimos com margem consignável de até 35% (trinta e cinco 
por cento). 

Explicamos A celeuma existe em razão das instituições financeiras estarem se 
recusando a realizar empréstimos em consignação com os servidores municipais no 
percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) sob a alegação de que não 
existe Lei Municipal autorizativa para tanto. 

Desta feita, resta-nos o dever de esclarecer, que desde o ano de 2013 existe uma 
Lei Municipal que autoriza a celebração de convênios com as instituições 
financeiras existentes em nosso município com o fim de possibilitar as operações de 
empréstimos em consignação (Lei Municipal n° 1.476/13). No entanto, de acordo 
com o texto original da mencionada Lei, o percentual máximo de margem 
consignável era de 30% (trinta por cento). Ocorre, que desde o ano passado, 
passou a vigorar em nosso município a Lei Municipal n° 1.884/21 que modificou a 
redação do inc. IV, do Art. 20  da Lei Municipal n° 1.476/2013, alterando o percentual 
máximo de margem consignável dos servidores públicos municipais de 30% (trinta 
por cento) para 35% (trinta e cinco por cento). 

Contudo, as instituições financeiras de nossa cidade insistem em ignorar a existência 
da referida Lei Municipal e se recusam a aplicar o índice máximo de 35% (trinta e 
cinco por cento) sobre a margem consignável dos servidores públicos de Acaraú. 

Portanto, em atenção aos anseios de nossos servidores públicos e atento às 
dificuldades econômicas que assolam nosso país, o presente pleito é cabível, justo e 
totalmente recomendável. 
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Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, 
encaminhando a presente indicação, para que esta promova esforços juntos as 
Instituições Bancárias do nosso Município no sentido de se ver aplicado as 

disposições do Art. 21, inc. IV, da Lei Municipal n° 1.476/2013 (alterado pela Lei 
Municipal n° 1.884/2021), no que diz respeito o aumento da margem consignável 

para empréstimos celebrados pelos servidores públicos de Acaraú. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO 
VEREADOR - UNIÃO 

JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 
VEREADOR - PT 

VAGNER EDSON SILVEIRA RIBEIRO 
VEREADOR - PT 

JOSÉ VASCOLOMBO DE ARAÚJO 
VEREADOR - PDT 
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