
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

__________________________________________________________________ 

Rua Anastácio Ribeiro, 84  99820-000  Viadutos – RS 

 

LEI MUNICIPAL N° 3.407/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao 

percentual máximo para a contratação de operações de 

crédito com desconto automático em folha de pagamento 

até 31 de dezembro de 2021. 

 

Claiton dos Santos Brum, Prefeito Municipal de Viadutos, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto no inciso III, artigo 69 da Lei 

Orgânica do Município, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte, Lei, 

 

Art. 1º Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses 

previstas no parágrafo único do Art. 66 da Lei Complementar nº 001/91, de 30 de dezembro 

de 1991, será de 35% (trinta e cinco por cento). 

 

Art. 2° Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas no 

prazo previsto no art. 1º desta Lei, ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras 

consignações anteriores o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no parágrafo único, 

do artigo 66, da Lei Complementar nº 001/91, de 30 de dezembro de 1991, será observado o 

seguinte: 

I – ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1º desta Lei para as 

operações já contratadas; 

II – ficará vedada a contratação de novas obrigações, a partir de 31 de dezembro de 

2021 em percentual superior a 30% (trinta por cento).        

 

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta das dotações 

orçamentárias consignadas na lei de meios do corrente exercício e subsequentes. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIADUTOS, em 04 de maio de 2021. 

 

 

 

Claiton dos Santos Brum 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

Evandro José Baldissera 

Secretário Municipal de Administração 

 

 


