
Município de Lindoeste 
E-mail: pm@lindoeste.pr.gov.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 
CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ 

CNPJ 80.881.915/0001-92 

1 

 

 

 

DECRETO 069/2020  
Data:05/05/2020. 

 

SÚMULA:Autoriza a suspensão, por 90 (noventa) dias, 

dos descontos de empréstimos consignados em folha de 

pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do 

Município de Lindoestedecorrentedocoronavírus(COVID-

19), e da outrasprovidências. 

 

 O Prefeito do Município de Lindoeste Estado do Paraná, no uso das atribuições 

legais, edandocumprimentoaoart.48VdaLeiOrgânicaMunicipal,etendoemvistaodisposto 

na Lei Federal 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal 10.282, de 20 de 

março de 2020;e 

 

 CONSIDERANDO o agravamento da crise relacionada à pandemia do Covid19 

em território nacional, com o reconhecimento da situação de Calamidade Pública pelo 

Congresso Nacional e a situação de emergência pelo Estado do Paraná; 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento da situação de Calamidade Pública no 

Município de Lindoeste pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, como 

medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância 

internacional, decorrente do Coronavírus – COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO a redução na renda das famílias em decorrência das medidas 

restritivas de circulação de pessoas e as atividades privadas na economia e no 

aumento das despesas decorrentes das medidas de distanciamento social e 

isolamento social, bem como o endividamento dos servidores públicos municipais 

decorrente de empréstimos consignados contraidos junto as instituições financeiras. 

 

  

DECRET A 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. Fica facultado aos servidores civis, ativos e inativos, assim como aos 

pensionistas de geradores de pensão a suspensão dos descontos de empréstimos 

consignados em folha de pagamento pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
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§ 1°. A suspensão de que trata o caput deste artigo depende de requerimento do 

servidor civil, ativo e inativo, ou pensionistas diretamente à instituição consignatária na 

qual tenha firmado o contrato de empréstimo 

 

§ 2°. As parcelas suspensas deverão ser acrescidas ao final do contrato de 

empréstimo. 

 

Art. 2º. O servidor civil, ativo e inativo, ou pensionista que solicitar a postergação 

das parcelas do empréstimo consignado deverá se responsabilizar pelos encargos 

financeiros incidentes sobre a operação decorrente da aplicação deste Decreto. 

 

Art. 3º. Para efeito de verificação da margem consignável de que trata o art. 2º 

deste, serão consideradas as parcelas suspensas dos empréstimos consignados. 

 

Art. 4º. Eventual descumprimento ao disposto neste Decreto deverá ser 

comunicado à Ouvidoria Geral do Município, e ao Controle Interno Municipal. 

 

Art.5º. A Secretaria Municipal da Administração poderá expedir normas 

complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento deste Decreto. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

  

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Lindoeste PR, 05 de maio de 2020. 
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