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XXX – trafegar com mais de um passageiro. 
Pena: multa de três UFMs. 
 
XXXI – não fornecer troco corretamente ou negá-lo ao 

usuário. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXII – estacionar o veículo em local não permitido. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: apreensão do veículo. 
 
XXXIII – conduzir veículo de bermuda, camiseta ou descalço. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXIV – trafegar com uso impróprio de luzes e buzina. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo. 
 
XXXV – trafegar com passageiro em local inadequado. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXVI – conduzir o veículo fumando. 
Pena: multa de duas UFMs. 
 
XXXVII – trafegar sem acessório tecnológico cujo uso foi 

determinado pelo IMMU. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXXVIII – trafegar com veículo sem o selo de vistoria. 
Pena: multa de duas UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
 
XXXIX – transportar pessoa com gravidez aparente, com 

deficiência e crianças menores de sete anos. 
Pena: multa de cinco UFMs. 
 
XL – angariar passageiro em Manaus com veículo de outro 

município. 
Pena: multa de três UFMs. 
Medida administrativa: retenção do veículo para 

pagamento da multa. 
 
XLI – não ter domicílio fixo em Manaus. 
Medida administrativa: procedimento administrativo para 

cassação da permissão. 
 
XLII – alienar ou locar motocicleta vinculada ao sistema de 

táxi (placa de aluguel no CRLV). 
Pena: multa de vinte UFMs. 
 
XLIII – alienar ou locar permissão de mototáxi por 

permissionário ou condutor auxiliar. 
Pena: multa de vinte UFMs. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
XLIV – participar ou praticar toda e qualquer ação tipificada 

no Código Penal Brasileiro. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
XLV – permitir a utilização da permissão de mototáxi em 

ações tipificadas no Código Penal Brasileiro. 
Medida administrativa: cassação da permissão. 
 
Art. 32. O transporte de passageiros em moto não 

autorizado, não permitido ou concedido pelo Poder Público resulta na 
apreensão do veículo e na multa de quinze UFMs. 

 
§ 1.º A multa será aplicada em dobro na hipótese de 

reincidência e na cassação da permissão, se feito por permissionário do 
sistema. 

 
§ 2.º Decorrido o prazo estabelecido em resolução do 

Contran, o veículo será leiloado, se ainda estiver apreendido. 

§ 3.º Feito o leilão, se o valor apurado não for suficiente 
para pagar a multa de que trata o caput deste artigo, o seu valor será 
redimido. 

 
Art. 33. O processamento administrativo de apuração das 

infrações e a forma de interposição de recursos deverão seguir o 
procedimento estabelecido em norma específica. 

 
Art. 34. As penas serão impostas aos proprietários dos 

veículos, aos seus condutores ou a ambos. 
 
Art. 35. Aos condutores caberá a responsabilidade pelas 

infrações decorrentes de atos por eles praticados na direção do veículo. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de não ser possível 

identificar o condutor infrator, a responsabilidade pela infração recairá 
sobre o proprietário do veículo. 

 
Art. 36. Aos condutores de mototáxi de outros municípios é 

vedado angariar passageiros em Manaus, sob a pena de apreensão do 
veículo até a efetiva comprovação de pagamento da multa aplicada. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 37. As definições de termos utilizados nesta Lei e da 

documentação a ser apresentada pelos permissionários e entidades de 
apoio constarão em regulamento. 

 
Art. 38. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
 
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 40. Fica revogada a Lei n. 2.292, de 28 de dezembro 

de 2017. 
 

Manaus, 29 de dezembro de 2020. 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TAXAS E EMOLUMENTOS DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI 
 

 TAXAS E EMOLUMENTOS UFM 
I Outorga da permissão (inicial e renovação) 0,2 
II Vistoria de veículo 0,1 
III Cadastro de veículo 0,1 
IV Cadastro de permissionário 0,1 
V Cadastro de condutor auxiliar e crachá 0,1 
VI Licenciamento anual da permissão e crachá 0,5 
VII Suspensão da prestação do serviço 0,1 
VIII Transferência da permissão 2,0 
IX Transferência transitória da permissão 0,1 
X Baixa e reversão de veículo a particular 0,1 
XI Segunda via de documento 0,1 
XII Declaração/Certidão 0,1 
XIII Diária de parqueamento 0,2 
XIV Diária de parqueamento (transporte clandestino) 0,4 
XV Guincho (remoção) 1,0 
XVI Cadastro de associações e cooperativas de mototaxistas 0,1 

 
 
 
 

DECRETO Nº 4.986, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

DISPÕE sobre a consignação em folha de 
pagamento dos servidores municipais, objeto 
da Lei nº 871, de 25 de julho de 2005, e dá 
outras providências. 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 
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CONSIDERANDO a necessidade de inclusão das 
empresas estipulantes de seguros, uma vez que tem previsão legal, 
conforme Resolução CNSP nº 107/2004, além de ter sido previsto no 
Decreto nº 4.572 de 10 de setembro de 2019; 

 
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 222/2020 da 

Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 468/2020 – PA-PGM, 

adotado pela Subprocuradora Adjunta do Município; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.553/2020 – 

SEMAD e o que consta nos autos do Processo                                                    
nº 2020.16330.16343.0.000230 (Volume 1) SIGED, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os servidores públicos efetivos, comissionados, 
temporários e celetistas do Poder Executivo do Município de Manaus 
poderão ter consignados em folha de pagamento valores destinados à 
satisfação de compromissos assumidos, desde que autorizem a 
consignação mediante contrato ou outros instrumentos firmados com as 
entidades consignatárias. 

 
Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se: 
 
I – consignante: órgão ou entidade da Administração Direta 

e Indireta, do Poder Executivo Municipal, participantes do Sistema 
Integrado de Recursos Humanos, que efetiva os descontos relativos às 
consignações compulsórias e facultativas na folha de pagamento do 
servidor público em favor da consignatária; 

 
II – consignatária: destinatária dos créditos resultantes das 

consignações compulsórias e facultativas; 
 
III – empresa gestora da carteira de consignados: empresa 

contratada pela consignante na forma da legislação pertinente, sem 
custos para o Erário Municipal, para administrar, controlar e prospectar a 
carteira de consignados na modalidade facultativa; 

 
IV – margem total: representa o valor total que pode ser 

averbado na folha do mês de pagamento do consignado, em se tratando 
de consignações facultativas; 

 
V – margem disponível: representa o valor disponível para 

averbação na folha do mês de pagamento do consignado, obtido 
mediante a subtração da margem total pelas consignações facultativas 
existentes; e 

 
VI – adiantamento de remuneração: é a contraprestação 

devida ao servidor público do Poder Executivo do Município de Manaus, 
pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, 
equivalentes a um mínimo de 07 (sete) dias do mês trabalhado, 
limitando-se a 20% (vinte por cento) incidentes sobre a soma dos 
vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais 
vantagens, compreendida a vantagem pessoal ou outra paga sob o 
mesmo fundamento. 

 
Art. 3º Consignação compulsória é o desconto incidente 

sobre a remuneração do servidor, efetuado por força de lei ou decisão 
judicial, compreendendo: 

 
I – contribuição para a previdência social; 
 
II – pensão alimentícia e outras decorrentes de decisão 

judicial; 
 
III – imposto sobre rendimento do trabalho; 
 
IV – reposição e indenização ao Erário ou aos fundos 

municipais de previdência; e 
 
V – outros descontos incidentes sobre a remuneração do 

servidor, efetuados por força de lei ou mandado judicial. 

Art. 4º Consignação facultativa é o desconto incidente 
sobre a remuneração do servidor, feito com a sua autorização prévia, 
seja formal ou eletrônica quando permitido, e com a anuência da 
Administração, compreendendo: 

 
I – financiamento da casa própria por meio da Prefeitura de 

Manaus; 
 
II – contribuição para previdência privada, renda mensal, 

seguro de vida e plano de pecúlio; 
 
III – contribuição para planos de saúde e odontológico; 
 
IV – contribuição para entidades de classe, associações, 

cooperativas de crédito, clubes e sindicatos de servidores do Município 
de Manaus; 

 
V – pensão alimentícia voluntária, decorrente de acordo 

extrajudicial referendado pela Defensoria Pública ou Ministério Público 
Estaduais; 

 
VI – empréstimos ou financiamentos rotativos realizados 

por intermédio de cartões de crédito concedidos e administrados por 
instituição consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou 
posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco 
Central do Brasil; 

 
VII – empréstimo pessoal consignado por instituição 

consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de 
atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do 
Brasil; 

 
VIII – crédito em farmácia, loja de conveniência e 

empresas comerciais; 
 
IX – seguros em geral; e 
 
X – antecipações concedidas por empresas 

administradoras de cartão de crédito, a título de adiantamento de 
remuneração ou reembolsos decorrentes da utilização de cartões de 
compra realizada por empresa administradora de convênios diversos. 

 
Parágrafo único. O adiantamento de remuneração de que 

trata o inc. X deste artigo somente será concedido mediante 
requerimento de autoria do beneficiário. 

 
Art. 5º A gestão das consignações facultativas em folha de 

pagamento poderá ser promovida por empresa prestadora do serviço, 
sob supervisão da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e Gestão – SEMAD. 

 
§ 1º A empresa a que se refere o caput deste artigo será 

contratada pela consignante, sem custos para o Erário Municipal e na 
forma da legislação pertinente, para administrar e controlar a carteira de 
consignados, na modalidade facultativa, incluindo o credenciamento das 
consignatárias. 

 
§ 2º Os ônus decorrentes da prestação dos serviços 

proporcionados pela empresa gestora da carteira de consignados 
ocorrerão à conta das empresas consignatárias credenciadas com 
movimentação no âmbito da folha de pagamento do Município de 
Manaus. 

 
Art. 6º Para efeito das consignações facultativas, serão 

admitidas como consignatárias, exclusivamente: 
 
I – entidades e órgãos da administração pública federal, 

estadual e municipal; 
 
II – associações, sindicatos, clubes e cooperativas 

representativos de servidores e empregados públicos municipais; 
 
III – entidades fechadas ou abertas de previdência privada 

que operem com planos de pecúlio, renda mensal e previdência 
complementar; 
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IV – entidades administradoras de planos de saúde ou 
odontológico; 

 
V – entidades seguradoras de prêmios de seguro de vida; 
 
VI – instituições financeiras e cooperativas de crédito 

conveniadas e autorizadas pelo Banco Central; 
 
VII – empresas administradoras de cartões de crédito e 

cartões de compra utilizados para pagamentos diversos e operações de 
crédito; e 

 
VIII – empresas estipulantes de seguro. 
 
Art. 7º Não será permitida a intermediação de 

associações, sindicatos, clubes similares, para descontos de plano  
de saúde, previdência privada ou financiamento da casa própria, 
devendo os descontos ser creditados diretamente às empresas 
autorizadas. 

 
Art. 8º As consignatárias, empresas fornecedoras 

conveniadas que disponibilizarão seus serviços e produtos aos 
servidores por intermédio da empresa administradora, devem preencher 
os seguintes requisitos: 

 
I – apresentação de escrituração e registro contábil, 

quando solicitados; e 
 
II – apresentação dos seguintes documentos, dentro do 

prazo de validade: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
 
b) ata da última eleição e termo de investidura dos 

diretores; 
 
c) procuração estabelecendo poderes aos seus 

representantes legais; 
 
d) cópia do RG e CPF dos representantes legais; 
 
e) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
f) alvará de funcionamento com endereço completo; 
 
g) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro 

Civil do Estado do Amazonas; 
 
h) certidões negativas de tributos federais, estaduais e 

municipais; 
 
i) certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; 
 
j) certidão negativa de débitos trabalhistas; 
 
k) comprovante de pagamento do Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM; 
 
l) modelo de contrato que será celebrado entre a 

consignatária e consignado; e 
 
m) minuta do termo de convênio. 
 
Art. 9º As instituições financeiras, entidades de crédito 

imobiliário e operadoras de cartão de crédito devem apresentar os 
seguintes documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste 
Decreto: 

 
I – certidão negativa de interdição em nome dos diretores 

ou representantes legais; e 
 
II – certidão que comprove a autorização para 

funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 10. As entidades que comercializam planos de saúde 
apresentarão os seguintes documentos, além dos documentos exigidos 
no art. 8º deste Decreto: 

 
I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS; 
 
II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho 

Regional de Medicina do Amazonas; e 
 
III – autorização de funcionamento e regularidade expedida 

pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 11. As entidades que comercializam planos de 

assistência odontológica devem apresentar os seguintes documentos, 
além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto: 

 
I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS; e 
 
II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho 

Regional de Odontologia do Amazonas. 
 
Art. 12. As entidades de classe, associações, cooperativas 

de crédito, clubes e sindicatos devem apresentar os seguintes 
documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto: 

 
I – cópia da ata da assembleia ou estatuto onde conste a 

autorização para firmar convênio, contratos ou outros instrumentos 
legais relacionados; 

 
II – cópia da ata da assembleia da última eleição e posse 

da diretoria, com nome completo, endereço atual, RG e CPF do 
responsável eleito; e 

 
III – certificado do código fornecido pelo Ministério do 

Trabalho, somente no caso de entidade sindical. 
 
Art. 13. As entidades que comercializam previdência 

privada, contribuição para renda mensal, seguro de vida, plano de 
pecúlio e seguros no geral apresentarão carta patente expedida pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, além dos documentos 
exigidos no art. 8º deste Decreto. 

 
Art. 14. As farmácias e drogarias devem apresentar os 

seguintes documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste 
Decreto: 

 
I – alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA; 
 
II – alvará da Fundação de Vigilância em Saúde do 

Amazonas – FVS; 
 
III – certificados de regularidade técnica dos Conselhos 

Regional e Federal de Farmácia; 
 
IV – licença sanitária expedida pela Diretoria de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde; e 
 
V – contrato do farmacêutico comprovando o atendimento 

no horário de funcionamento da empresa. 
 
Art. 15. Os documentos de que tratam os artigos 8º a 14 

deste Decreto devem ser apresentados conforme art. 3º da Lei Federal 
nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, e suas posteriores alterações. 

 
Art. 16. No caso de empresa administradora de cartão de 

crédito, deverá ser apresentada a declaração de que se enquadra nos 
limites passados nas normas específicas para arranjo de parâmetros de 
competência do Banco Central do Brasil. 

 
Art. 17. As entidades que comercializam planos de 

assistência odontológica poderão averbar unicamente os descontos a 
título de contribuição para planos odontológicos, que serão processados, 
exclusiva e diretamente, em seu favor. 
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Art. 18. As instituições financeiras poderão averbar 
unicamente os descontos a título de amortização de empréstimos e 
parcelas de juros a eles relativos, que serão processados, exclusiva e 
diretamente, em seu favor. 

 
Art. 19. É vedada a averbação de consignação relativa a 

contrato de empréstimo que esteja condicionada ou vinculada à venda 
de serviços ou produtos adicionais, assim como de despesas efetuadas 
com cartão de crédito e débito. 

 
Art. 20. As consignações relativas a amortizações de 

empréstimos e parcelas de juros a eles relativos serão processadas de 
acordo com o prazo do contrato de empréstimo firmado entre a 
instituição financeira e o servidor, não podendo exceder a 96 (noventa e 
seis) meses. 

 
Art. 21. Os recursos decorrentes de empréstimos serão 

liberados pela instituição financeira exclusivamente ao servidor 
interessado, através de crédito em conta corrente de sua titularidade ou 
ordem de pagamento a seu favor. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de liquidação antecipada do 

empréstimo, a instituição financeira deverá recompor a margem 
consignável do servidor em até 48 (quarenta e oito) horas após o término 
dos prazos de compensação bancária fixados pelo Banco Central do 
Brasil. 

 
Art. 22. A consignação em folha de pagamento não implica 

a corresponsabilidade do Município por dívidas ou compromissos de 
natureza pecuniária assumidos pelo servidor junto à consignatária. 

 
Parágrafo único. A inclusão indevida ou descontos de 

consignações em folha de pagamento sem a autorização expressa do 
servidor serão de total responsabilidade da consignatária, que terá o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua ciência, para 
ressarcir na conta corrente do servidor o desconto consignado 
indevidamente, sob pena de ter seu cadastro suspenso. 

 
Art. 23. A consignação facultativa pode ser cancelada: 
 
I – pela Administração Pública Municipal, no resguardo do 

seu interesse; 
 
II – por interesse da consignatária; 
 
III – a pedido do servidor, mediante requerimento à 

SEMAD, quando se tratar de contribuição para entidades de classe, 
associações, clubes, sindicatos e cooperativas de crédito; e 

 
IV – a pedido do servidor, diretamente à consignatária, 

quando se tratar de financiamento da casa própria, seguro de vida, 
seguros em geral, pecúlio, previdência privada, contribuição para renda 
mensal e planos de saúde e odontológico. 

 
§ 1º A consignatária terá o prazo de 72 (setenta e duas) 

horas para cancelar a consignação, podendo o prazo ficar estendido até 
a quitação do débito pelo servidor, caso existente. 

 
§ 2º O contrato ou qualquer outro ajuste entre 

consignatária e servidor não poderá ser cancelado sem a anuência do 
agente financeiro. 

 
Art. 24. No que tange à modalidade de consignação 

facultativa prevista no inc. X do art. 4º deste Decreto, fica isenta de 
qualquer cobrança por parte da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão ou da empresa gestora das consignações. 

 
Art. 25. O servidor público da Administração Pública Direta 

e Indireta do Município de Manaus terá direito ao adiantamento de 
remuneração pelos serviços efetivamente prestados, equivalentes a um 
mínimo de 7 (sete) dias do mês trabalhado e quando efetivamente 
transcorrerem estes 7 (sete) dias. 

 
Art. 26. A administração e o controle do adiantamento de 

remuneração, do tipo Cartão de Crédito de Adiantamento de 
Remuneração, obedecerá o seguinte: 

I – a concessão do crédito de adiantamento de 
remuneração será precedida de requerimento do interessado, limitando-
se a 20% (vinte por cento) incidentes sobre a soma dos vencimentos 
com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, 
compreendidas a vantagem pessoal ou outra paga sobre o mesmo 
fundamento; 

 
II – fará jus ao crédito de adiantamento de remuneração o 

servidor que tiver trabalhado pelo período estipulado no art. 25 deste 
Decreto; 

 
III – o valor do crédito de adiantamento de remuneração 

será disponibilizado na conta corrente de titularidade exclusiva do 
servidor ou por meio de saque mediante utilização do Cartão de Crédito 
de Adiantamento de Remuneração; e 

 
IV – o ressarcimento do adiantamento de remuneração à 

empresa operadora de Cartão de Crédito de Adiantamento de 
Remuneração poderá, a pedido do servidor e a critério da empresa, bem 
como no limite do valor efetivamente utilizado, ser parcelado em até           
60 (sessenta) meses. 

 
Parágrafo único. A regra prevista no art. 20 desde 

Decreto não se aplica ao Cartão de Crédito de Adiantamento de 
Remuneração. 

 
Art. 27. A soma mensal das consignações facultativas de 

cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 40% (quarenta 
por cento) da soma dos vencimentos com os adicionais de caráter 
individual e demais vantagens, compreendidas a vantagem pessoal ou 
outra paga sob o mesmo fundamento, sendo 5% (cinco por cento) 
reservado exclusivamente para as consignações resultantes da 
utilização de cartão de crédito, nos termos do art. 4º deste Decreto. 

 
§ 1º Ficam excluídas do cômputo da margem consignável 

prevista neste Decreto a verba constante no art. 4º, inc. X, bem como 
parcelas referentes a diárias, férias, décimo terceiro, auxilio transporte, 
auxílio alimentação, ajudas de custos, diferenças remuneratórias e 
outras parcelas que não integrem a remuneração do servidor. 

 
§ 2º As instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as 
disposições da Resolução do CMN nº 3.954 e suas  posteriores 
alterações, como condição para a contratação de correspondentes no 
País. 

 
§ 3º A gestão dos adiantamentos de remuneração não 

acarretará ônus de qualquer natureza à Administração Pública Direta e 
Indireta do Município e nem ao servidor. 

 
Art. 28. As consignações compulsórias precedem as 

facultativas. 
 
Parágrafo único. Caso a soma das consignações 

facultativas exceda o limite definido art. 27 deste Decreto, serão 
suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a 
seguinte ordem de prioridade: 

 
I – pensão alimentícia voluntária, decorrente de acordo 

extrajudicial referendado pela Defensoria Pública ou Ministério Público 
Estaduais; 

 
II – financiamento da casa própria através da Prefeitura; 
 
III – antecipações concedidas por empresas 

administradoras de cartão de crédito, a título de adiantamento de 
remuneração ou reembolsos decorrentes da utilização de cartões de 
compra realizada por empresa administradora de convênios diversos; 

 
IV – empréstimo pessoal consignado por instituição 

consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de 
atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do 
Brasil; 

 
V – empréstimos ou financiamentos rotativos realizados 

por intermédio de cartões de crédito concedidos e administrados por 
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instituição consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou 
posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco 
Central do Brasil; 

 
VI – contribuição para planos de saúde e odontológico; 
 
VII – contribuição para previdência privada, renda mensal, 

seguro de vida e plano de pecúlio; 
 
VIII – crédito em farmácia, loja de conveniência e 

empresas comerciais; 
 
IX – seguros em geral; e 
 
X – contribuição para entidades de classe, associações, 

cooperativas de crédito, clubes e sindicatos de servidores do Município 
de Manaus. 

 
Art. 29. Não havendo saldo disponível para desconto 

facultativo, será observada a seguinte ordem de prioridade: 
 
I – maior nível de prioridade, de acordo com o parágrafo 

único do art. 28; e 
 
II – antiguidade de averbação do desconto. 
 
Art. 30. No caso de reposições ou indenizações devidas 

ao erário, o desconto mensal correspondente, somado aos descontos 
porventura já existentes, não poderá exceder a 1/3 (um terço) da 
remuneração ou proventos do consignante. 

 
Art. 31. Quando os valores de descontos relativos à 

pensão alimentícia, somados aos descontos já existentes, ultrapassarem 
o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos 
mensais do consignante, deverá ser efetuado o cancelamento de tantas 
consignações facultativas quanto forem suficientes para atender ao 
desconto mensal de alimentos determinado judicialmente, notificando-se 
as partes envolvidas. 

 
Art. 32. Os descontos a título de pensão alimentícia e de 

reposição aos cofres públicos terão preferência sobre os demais, nesta 
ordem, prevalecendo ainda sobre quaisquer outros descontos de 
natureza consensual. 

 
Art. 33. A entidade consignatária será suspensa por até  

60 (sessenta) dias quando: 
 
I – constatar-se irregularidade no cadastramento, 

recadastramento ou no processamento da consignação; 
 
II – deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos 

prazos solicitados pela consignante; 
 
III – não comprovar ou deixar de atender às exigências 

legais ou normas estabelecidas pela Administração; 
 
IV – não fornecer, quando notificada, documentos 

necessários à análise de apuração de irregularidades no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis; 

 
V – não providenciar, em até 48 (quarenta e oito)  

horas, contados da data do pagamento, a liquidação do contrato e 
liberação da margem consignável após quitação antecipada efetuada 
pelo servidor, conforme disposto no art. 21, parágrafo único, deste 
Decreto; 

 
VI – recusar-se a receber o pagamento, no caso de 

compra de dívida, sem justificativa plausível; 
 
VII – não efetivar pagamento em contrapartida aos 

serviços prestados pela empresa gestora da carteira de consignados; e 
 
VIII – utilizar rubricas para descontos não previstos neste 

Decreto. 

Parágrafo único. A suspensão valerá enquanto perdurar a 
sua causa e com prazo máximo de 60 (sessenta) dias e, findo este 
prazo, caso não regularizada a situação, poderá ser descredenciada a 
critério da Administração Pública. 

 
Art. 34. A entidade consignatária será descredenciada, 

tendo seu registro cancelado e perdendo o código de desconto, nas 
seguintes hipóteses: 

 
I – reincidência ou habitualidade em práticas que 

impliquem a suspensão de que trata o art. 32 deste Decreto; 
 
II – atuação ilícita ou em desacordo com as suas 

finalidades estatutárias, no caso de sindicato, associação representativa 
de classe e congêneres; 

 
III – deixar de realizar operações, sem justificativa prévia, 

por período igual ou superior a 6 (seis) meses; 
 
IV – por interesse da Administração Pública, em ato 

motivado; 
 
V – por interesse da consignatária, expresso por meio de 

solicitação formal à SEMAD; 
 
VI – após constatação de que a consignação foi 

processada em desacordo com a lei ou com violação ao direito do 
consignante, induzindo-o ou mantendo-o em erro; e 

 
VII –  após a prática comprovada de ato lesivo à  

empresa gestora da carteira de consignados, ao servidor ou à 
administração, mediante fraude, simulação ou dolo, e ainda qualquer 
outro meio fraudulento que caracterize a utilização indevida da folha de 
pagamento. 

 
§ 1º Na hipótese do inc. VI deste artigo e, quando 

necessário, nas demais hipóteses, a Administração determinará a 
apuração da ocorrência mediante processo administrativo previsto em 
legislação municipal específica, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
§ 2º As sanções previstas nos artigos 32 e 33 deste 

Decreto não impedem a continuidade de promover descontos  
referentes a consignações já contratadas e efetivadas pelos servidores, 
bem como este repasse em favor das consignatárias, até a sua integral 
liquidação. 

 
§ 3º A consignatária ficará impedida, por até 60 (sessenta) 

meses, de ser credenciada junto à Administração Pública Municipal e 
consequentemente incluir novas consignações em folha de pagamento 
quando constatado, em processo administrativo ou judicial, a prática de 
irregularidade consistente em fraude, simulação ou dolo. 

 
Art. 35. Fica vedada a celebração de convênios, contratos 

ou acordos de exclusividade para a concessão de empréstimos  
com consignação em folha de pagamento aos servidores municipais, 
assim como quaisquer ajustes que impeçam ou restrinjam o acesso  
dos servidores a operações de crédito ofertadas por instituições 
financeiras. 

 
Art. 36. A SEMAD poderá expedir instruções para a fiel 

execução deste Decreto. 
 
Art. 37. Fica revogado o Decreto nº 4.706, de 18 de 

dezembro de 2019. 
 
Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 29 de dezembro de 2020. 
 

 




