
LEI Nº 1.503, DE 11 DE MAIO DE 2016. 

 

 

 

Autoriza abertura de conta bancária no SICREDI, 

especial para a operacionalização da folha de 

pagamento de pessoal, e dá outras providências. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do Município, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir conta bancária, especial para a 

operacionalização da folha de pagamento de pessoal (prestação de serviços de pagamento da folha de 

vencimentos mensais aos servidores públicos municipais), na COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO URUGUAI – SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC, 

entidade privada, inscrita no CNPJ nº 87.733.770/0001-21, com sede na Avenida do Comércio, 618, 

bairro Centro, na cidade de Rodeio Bonito/RS. 

 

Art. 2º. Fica também o Município de Taquaruçu do Sul, autorizado a firmar Convênio 

com a mesma COOPERATIVA, para consignação em folha de pagamento de empréstimos realizados 

pelos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, que constam da folha de pessoal 

do ente Municipal. 

 

Art. 3º. O Município ficará isento de quaisquer encargos, juros, comissões, prêmios, 

tarifas e/ou taxas bancárias, tanto em relação a conta bancária, como em relação aos empréstimos 

consignados, um vez que já imune ao IR (Imposto de Renda) e ao IOF (Imposto sobre Operações de 

Crédito, Câmbio e Seguro ou sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários), nos termos 

do art. 150 da Constituição Federal. 

 

Art. 4º. Para realização dos descontos em folha de pagamento, de empréstimos a que 

trata o artigo anterior, é necessária e imprescindível a autorização expressa do servidor público, em 

caráter irrevogável e irretratável, a qual será emitida em 2 (duas) vias, devendo 1 (uma) via, ser 

mantida em arquivo da Instituição Financeira pelo prazo de 12 (doze) meses após a quitação do 

empréstimo e 1 (uma) via, em arquivo do Município. 

§ 1º. A soma das consignações, facultativas, quando realizadas não poderá exceder o 

limite estabelecido na legislação pertinente. 

§ 2º. Toda a solicitação de empréstimo consignado deverá ter a anuência prévia do 

Município, através da Secretaria de Fazenda ou de Administração. 

§ 3º. Não caberá qualquer responsabilidade solidária ao Município, no que se refere 

aos empréstimos consignados. 

 

Art. 5º. A autorização que trata o artigo anterior somente poderá ser revogada 

mediante anuência expressa da instituição financeira ou apresentação da quitação do empréstimo. 

 



Art. 6º. É vedado ao Poder Executivo atuar como avalista e garantidor de pagamento 

de empréstimo em caso de inadimplemento do servidor beneficiário. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 11 de maio de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 

 


