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LEI Nº.435/2015                                LAGOA SANTA,DE 19  DE MAIO DE 2015. 

 

 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O 

PODER EXECUTIVO CELEBRAR CONVÊNIO 

COM FARMÁCIAS, PARA A VENDA A 

PRAZO E PARCELADA AOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

APROVA, e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

                        Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênio com 

Farmácias, na forma do termo anexo, o qual fica fazendo parte integrante desta Lei, 

para viabilizar a venda a prazo ou parcelado aos servidores municipais, mediante o 

desconto em suas respectivas folhas de pagamento até o valor necessário à 

quitação do valor da compra ou de cada uma das parcelas concedidas. 

  Art. 2º. Os descontos aludidos no artigo anterior, em folha de 

pagamento, ressalvados os obrigatórios, somente serão admitidos mediante 

expressa autorização do servidor, não podendo exceder a 30% (trinta por cento) de 

sua remuneração ou provento. 

  § 1º. Caso a remuneração disponível seja inferior ao valor a ser 

pago ou da parcela a ser descontada, será realizado desconto apenas do valor 

disponível. 

 § 2º. Não será permitido o desconto para o pagamento de qualquer 

valor quando não houver remuneração disponível do servidor. 

  § 3º. Os valores que não puderem ser descontados deverão ser 

cobrados do servidor diretamente pela Farmácia beneficiada, sendo vedada a 

possibilidade de acúmulo dos valores para descontos nos meses posteriores. 

  Art. 3º. Do termo de celebração do convênio haverá, dentre outras, 

cláusulas dispondo sobre: 

   a) o objeto do convênio; 

  b) obrigações do servidor público usuário do serviço e da parte da 
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Farmácia conveniada; 

  c) a necessidade de prévia e expressa autorização do servidor 

público funcionário para efetivação do desconto em folha de pagamento dos valores 

ou de parcelas; 

  d) a limitação do desconto ao máximo de 30% (trinta por cento) do 

valor da remuneração mensal, calculada com base na média dos últimos três meses 

ou das verbas rescisórias; 

  e) a isenção da Administração de qualquer responsabilidade com 

relação a eventuais saldos devedores de vendas realizadas e não quitados 

integralmente pelos funcionários e servidores; 

  f) o prazo de duração que não poderá exceder o período de 5 (cinco) 

anos, salvo autorização legislativa específica; 

  g) a impossibilidade de cobrança antecipada do restante das 

parcelas em caso de exoneração, dispensa ou demissão do servidor; e, 

  h) as hipóteses de rescisão; 

  Parágrafo único. Os convênios a serem celebrados seguirão 

preferencialmente a forma do Anexo Único da presente lei. 

  Art. 4º. Será considerada remuneração disponível o valor recebido a 

título de remuneração mensal, subtraindo-se eventuais descontos referentes a: 

  a) contribuições previdenciárias; 

  b) pensão alimentícia; 

  c) imposto de renda; 

  d) decisão judicial ou administrativa; e, 

  e) verbas de caráter indenizatório; 

  Art. 5º. Fica a Farmácia conveniada responsável pelo envio ao 

órgão pagador das informações de desconto até o mínimo de 10 (dez) dias antes do 

fechamento da folha de pagamento. 

  Parágrafo Único. Não sendo respeitado o prazo estipulado, o 

desconto não será realizado. 

  Art. 6º. Nos casos de desconto a maior em razão de informações 

incorretas da Farmácia, ficará esta obrigada no prazo de 48 horas a ressarcir o 

servidor, encaminhando os comprovantes para a Administração Municipal. 
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  Art. 7º. A constatação de consignação processada em desacordo 

com o disposto nesta lei ou mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa, que 

caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos servidores públicos da 

administração municipal direta ou indireta, acarretará a suspensão da consignação 

e, se for o caso, procederá à desativação imediata, temporária ou definitiva, da 

rubrica destinada à Farmácia envolvida, bem como a rescisão imediata do convênio, 

sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

  Art. 8º. Fica vedada a oneração de qualquer espécie da 

Municipalidade nos convênios a que se faz referência nesta seção. 

  Art. 9º. A celebração de convênio prevista nesta lei será direcionada 

a todos aos servidores municipais. 

  Art. 10. Para a plena execução do convênio, fica autorizado o Poder 

Executivo a assinar termos de reti-ratificação que se fizerem necessários. 

  Art. 11. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 

correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

 Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se às disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 18(dezoito) dias do mês de maio do ano de 2015. 

 

 

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Av: Doralice Ferraz da Costa, s/nº - Centro- CEP 75.819-000– Fone/ Fax – (64) 3640.1303 - Lagoa Santa-GO 

CNPJ N° 04.215.178/0001-00 

 

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 435/2015 

CONVÊNIO N°. .... 

PROCESSO N° .... 

“CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA DE 

GOIÁS E A EMPRESA .................., COM 

A FINALIDADE DE ESTABELECER 

CONDIÇÕES PARA A AVERBAÇÃO DE 

DESCONTO NA FOLHA DE 

PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS”  

 Pelo presente contrato de credenciamento que celebram, de um 

lado, o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 04.215.178/0001-00, com sede na Av. 

Doralice Ferraz da Costa, s/n°, Centro, Lagoa Santa, Estado de Goiás, neste ato 

representado pelo ..........., denominado CONSIGNANTE, e de outro lado, a empresa 

..........., pessoa jurídica de direito privado, sediada na cidade de Lagoa Santa, 

Estado de Goiás, na Rua/Av..........., nº.., ...., neste ato representado por seus 

diretores na forma do contrato social e alterações, doravante denominada 

CONSIGNATÁRIA, resolvem celebrar o presente convenio, mediante as disposições 

expressas nas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONVÊNIO: 

1.1. Constitui objeto do presente CONVÊNIO, habilitar a CONSIGNATÁRIA para 

inclusão de averbação de descontos na remuneração de servidores municipais 

"efetivos e comissionados", através do Sistema de Folha de Pagamento da 

Prefeitura Municipal para atender ao pagamento de produtos farmacêuticos e 

perfumarias adquiridos por funcionários, oferecidos pela ...................  

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSIGNATÁRIA:  

2.1. A Consignatária deverá encaminhar à CONSIGNANTE até o dia 10 (dez), 

arquivo físico contendo as informações necessárias para o desconto nos 

vencimentos de cada servidor, referente às aquisições efetuadas no mês anterior, 

pelos quais estes se comprometeram. Este relatório será encaminhado, conforme o 

Plano Contratado (Cláusula Quarta) via impressa para favorecer o processamento 



 

Av: Doralice Ferraz da Costa, s/nº - Centro- CEP 75.819-000– Fone/ Fax – (64) 3640.1303 - Lagoa Santa-GO 

CNPJ N° 04.215.178/0001-00 

 

dos descontos retidos dos usuários, se houver compatibilidade para esse 

procedimento.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSIGNANTE: 

3.1. Constituem OBRIGAÇÕES DA CONSIGNANTE, além de outras previstas neste 

instrumento:  

3.1.1. Descontar em conta salário, conta corrente, ou mesmo em folha de 

pagamento, para repasse a CONSIGNATÁRIA, os valores que servidores (usuários) 

[da Prefeitura do MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/GOIÁS] utilizaram através da 

aquisição de produtos farmacêutico e perfumaria na .............. e/ou eventuais saldos 

remanescente, de meses anteriores, tal procedimento se dará até a data limite 

determinada pelo Convênio para que seja efetuado o pagamento aos servidores 

públicos;  

3.1.1.1. Quando da adesão os servidores (usuários) firmaram autorização 

diretamente para a Prefeitura efetuar os débitos referente à utilização do convênio, 

na forma acima;  

3.1.2. Enviar à CONSIGNATÁRIA, comprovante de pagamento dos valores 

descontados, por meio impresso ou eletrônico, em até 05 dias após o pagamento da 

folha;  

3.1.3. A CONSIGNANTE compromete-se a repassar os valores retidos na folha de 

pagamento ou rescisão contratual de seus servidores/USUÁRIOS CREDENCIADOS 

AO CONVÊNIO, por força deste instrumento;  

3.1.4. Caso não proceda à retenção devida de algum valor, este será informando à 

CONSIGNATÁRIA na forma de relatório que deverá constar os nomes e os valores 

de cada usuário inadimplente: débito que será novamente reenviado pela 

CONSIGNATÁRIA a CONSIGNANTE para desconto no mês seguinte na forma item 

3.1.1;  

3.1.5. Em caso de rescisão do contrato de trabalho entre [MUNICIPIO DE LAGOA 

SANTA] o servidor/USUÁRIO DO CONVÊNIO, tomar as providências necessárias 

para os descontos das compras efetuadas até a data do desligamento.  

3.1.6. Determinar os limites dos valores de dispêndios com o CONVÊNIO de cada 

USUÁRIO CONVENIADO, ficando desde já estabelecido que os dispêndios mensais 

(de cada período), não poderão ultrapassar o limite determinado pelo 
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CONSIGNANTE; no entanto, considerando que novo período de utilização inicia 

antes da consignação em folha do usuário (Cláusula Quinta), em caso de rescisão 

contratual trabalhista, entre o usuário e a CONSIGNANTE, pode acumular valores 

utilizados do novo período iniciado; assim como também valores, se o usuário utilizar 

da opção de compras parceladas, sendo que o limite parcelado e igual ao limite a 

vista fixado pela CONSIGNANTE, as parcelas vincendas serão amortizadas nos 

períodos subsequentes, ou em caso de rescisão, todas as parcelas serão 

consideradas vencidas e deverão ser descontadas na rescisão;  

3.1.7. Fornecer à CONSIGNATÁRIA, relação com os dados dos servidores 

completos e seus respectivos valores para limite de aquisição mensal, assim como 

atualizar a mesma, sempre que houver alteração no quadro de empregados usuários 

do CONVÊNIO, e, em caso de admissão, relacionar os que pretendam aderir;  

3.1.8. Seja qual for a causa da rescisão ou suspensão do convênio, caberá a 

CONSIGNANTE informar aos SERVIDORES (usuários) o final do convênio;  

CLÁUSULA QUARTA: DOS PLANOS: 

4.1. Plano - inicio no primeiro dia do mês e término no último dia do mês;  

4.2. VENCIMENTO - O repasse dos valores consignados deverá ser feito pela 

CONSIGNANTE até o dia 25 (vinte e cinco) dias do mês seguinte ao termino, 

através de depósito em conta bancária da empresa consignatária na agencia........., 

conta corrente ........., Banco ............. da cidade de Itajá, Goiás.  

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES GERAIS: 

5.1. Os servidores do MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/GOIÁS via da 

CONSIGNANTE, quando da sua adesão ao CONVÊNIO, firmarão autorização 

expressa para que se proceda ao desconto em conta salário, conta corrente ou folha 

de pagamento, dos valores despendidos com as aquisições de produtos 

farmacêuticos e perfumarias na ..............., que estes efetuarem, através do seu 

CONVÊNIO.  

5.1.1. A empresa Consignatária concederá descontos de 15% (quinze por cento) em 

toda linha de produtos fornecidos aos conveniados.  

5.2. O presente convênio se dá a título não oneroso entre CONSIGNANTE e a 

CONSIGNATÁRIA considerando-se ausência de ônus direto;  
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5.3. Fica autorizada, por força deste instrumento, a emissão de títulos de crédito 

representativos de valores comprovadamente gerados, por conta do presente 

convênio;  

5.4. O CONVÊNIO deverá ser usado exclusivamente na empresa conveniada 

...........;  

5.5. Este CONTRATO terá vigência a partir do dia da data da assinatura do contrato 

e terá validade por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

independentemente de pré-aviso por interesse da Municipalidade, sendo 

responsabilidade da CONSIGNANTE comunicar aos servidores o final do convênio 

com a empresa conveniada ..........., ou, se por decisão do CONVENENTE em caso 

inadimplência no repasse devido pelo MUNICÍPIO à empresa consignatária, 

ressalvado a esta o direito de execução judicial dos valores relativos a faturas 

pendentes. Em quaisquer hipóteses de rescisão, fica resguardado à 

CONSIGNATÁRIA, o repasse dos valores relativos às despesas realizadas pelos 

servidores/USUÁRIOS CREDENCIADOS, da CONSIGNANTE perante a conveniada 

............;  

5.6. Em caso de rescisão por inadimplência do repasse à CONSIGNATÁRIA, dos 

valores descontados dos empregados/USUÁRIOS CONVENIADOS, esta se dará 

unilateralmente, independentemente de pré-aviso. Em quaisquer hipóteses de 

rescisão, fica resguardado à CONSIGNATÁRIA, o repasse dos valores relativos às 

despesas realizadas pelos servidores/USUÁRIOS CONVENIADOS, da 

CONSIGNANTE perante a conveniada .................  

CLÁUSULA SÉXTA - DA MARGEM CONSIGNAVEL:  

6.1. O valor do limite para utilização mensal, referentes adiantamento salarial em 

forma de compras de produtos farmacêuticos e perfumarias deverá ser fixada pela 

CONSIGNANTE em até 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos do servidor.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO  

7.1. Fica eleito o foro da Comarca de ITAJÁ-Estado de Goiás, para dirimir quaisquer 

conflitos resultantes do presente contrato.  

7.2. E, por estarem às partes justas e contratadas, as partes, assinam na presença 

de duas testemunhas, o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, 

confirmando as informações contidas neste Contrato e concordando com as 
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condições e taxas cobradas e declaram também ter lido, estar cientes e de acordo 

com todas as Cláusulas e Condições.  

LAGOA SANTA – Goiás,  ...... de .............., 2015.  

_____________________________________ 

.......... 

Prefeito Municipal 

_____________________________________ 

....... 

Conveniada 

TESTEMUNHAS: 

______________________________ 
Nome:  

CPF:  
______________________________ 

Nome:  
CPF:  

 


