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 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, na pessoa de sua 
Presidente, no uso de suas prerrogativas legais, CONSIDE-
RANDO o art. 227, da Constituição Federal; CONSIDERANDO 
o art. 88 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Esta-
tuto da Criança e do Adolescente; CONSIDERANDO o término 
do mandato dos atuais Conselheiros representantes das enti-
dades da sociedade civil organizada no dia 31 de março de 
2018; CONSIDERANDO as disposições emanadas na Resolu-
ção n° 06/2018 e 25/2018 - COMDICA; CONSIDERANDO o 
processo de escolha dos representantes da sociedade civil no 
ocorrido dia 16 de março de 2018. CONSIDERANDO a Reso-
lução nº. 50/2018 que dispõe sobre a divulgação do resultado 
final do processo de escolha das representações da sociedade 
civil organizada do COMDICA para o biênio 2018/2020. CON-
SIDERANDO o auditório do Paço Municipal está em reforma, 
impossibilitando a posse nesse local, foi determinado que a 
posse ocorrerá no Centro Cultural Belchior sito na Rua dos 
Pacajús, 123 - Praia de Iracema as 9hs. RESOLVE: Art. 1º - 
Tornar Público o nome dos titulares e suplentes, Representan-
tes da Sociedade Civil Organizada e Representantes das Enti-
dades Governamentais, para composição do colegiado do 
COMDICA, no biênio 2018/2020, conforme relação abaixo: 
 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

ASSOCIAÇÃO SANTOS DIAS 

TITULAR: Lúcia Maria Ângelo 

SUPLENTE: Celmaria Simão 

PROJETO COMUNITÁRIO SORRISO DA CRIANÇA 

TITULAR: Alilian Gradela 

SUPLENTE: Kelviane Vieira Alves 

INSTITUTO MARIA DA HORA 

TITULAR:  Maria Verônica Tavares de Almeida  

SUPLENTE: Cristina Maia Alves 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL -IAPS: 

TITULAR: Ana Paula de Sousa Freire 

SUPLENTE: Vanessa Nascimento 

CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA     

SENHORA DE FÁTIMA 

TITULAR: Antônia Milena Elmiro Furtado Cid 

SUPLENTE: Aline de Araújo Lima  

GRUPO BAILARINOS DE CRISTO AMOR E DOAÇÕES - BCAD 

TITULAR: Jane Ruth Chaves Nascimento Viana  

SUPLENTE: José Hélio Flávio Viana da Silva 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS 

CORAÇÕES, INSTITUTO FILIPPO SMALDONE 

TITULAR: Ana Hilza Caetano Gomes 

SUPLENTE: Rafaella Alencar Alves:  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EM SITUAÇÃO DE RISCO –PASTORAL DO MENOR 

TITULAR: Francisca Nobre da Silva 

SUPLENTE: Maria de Fátima Nogueira de Oliveira 

CENTRO EDUCIONAL DA JUVENTUDE PADRE JOÃO PIAMARTA 

TITULAR: Maria do Socorro Martins de Lima 

SUPLENTE: Henrique Jorge da Silva Sampaio 

CONSELHO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL -INTEGRASOL 

TITULAR: Sandra Ferreira de Souza 

SUPLENTE: Regina Samara da Silva 

ASSOCIACAO NACIONAL CRIANÇA NÃO E DE RUA 

TITULAR: Manoel Torquato Carvalho de Souza 

SUPLENTE: ADRIANO DE HOLANDA RIBEIRO 

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ 

TITULAR: Tânia de Fátima Gurgel Nobre 

SUPLENTE: Maria Cristina Cardoso Bezerra 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

TITULAR: Antônia  Dalila Saldanha de Freitas 

SUPLENTE: Lara Picanço Menezes Mesquita 

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL-SDHDS 

TITULAR: Elpídio Nogueira Moreira 

SUPLENTE: Francisca de Lima e Silva 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TITULAR: Joana Angélica Paiva Maciel 

SUPLENTE: Genly Anne Nóbrega 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

TITULAR: Vereadora Eliana Gomes 

SUPLENTE: Vereador Francisco Eron Mendes Moreira  

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I 

TITULAR: Gilberto Costa Bastos 

SUPLENTE: Perpetua Socorro Amorim Ribeiro 

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II 

TITULAR: Ferruccio Petri Feitosa 

SUPLENTE: Silvana Maria Gomes Pontes 

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III 

 TITULAR: Antônio Henrique da Silva 

SUPLENTE: Isabela Fernandes Chagas 

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV 

TITULAR: Francisco Sales de Oliveira  

SUPLENTE: Ana Célia Silvestre de Azevedo 

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V 

TITULAR: José Ronaldo Rocha Nogueira  

SUPLENTE: Patrícia Ângela Ribeiro de Oliveira  

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL VI 

TITULAR: Roberto Rios Nogueira 

SUPLENTE: Maria do Carmo Barros 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, pu-
blique-se e cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO 
ADOLESCENTE, - COMDICA - FORTALEZA em 27 de março 
de 2018. Ana Célia Silvestre de Azevedo - PRESIDENTE DO 
COMDICA. 
 

PODER LEGISLATIVO 
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE  
 DA  MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA” 
 

ATO DA MESA Nº 001, DE 1º DE MARÇO DE 2018. 
 
Regulamenta a consignação 
em folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais 
e Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Fortaleza.  

 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
outorgam toda a legislação em vigor, DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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 Art. 1º - A realização de consignações na folha de 
pagamento dos servidores públicos da Câmara Municipal de 
Fortaleza e Vereadores, reger-se-á pelas normas deste Ato da 
Mesa Diretora. Art. 2º - Para os fins deste Ato da Mesa Direto-
ra, considera-se: I – CONSIGNADO: servidor público municipal 
efetivo e comissionado da Câmara Municipal de Fortaleza e o 
Vereador, que tenha estabelecido com o consignatário relação 
jurídica que autorize o desconto da consignação em folha de 
pagamento; II – CONSIGNATÁRIA: pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado destinatária dos créditos resultantes 
das consignações compulsória ou facultativa, em decorrência 
de relação jurídica estabelecida com o consignado; III – CON-
SIGNANTE: órgão da Câmara Municipal de Fortaleza que efe-
tua os descontos em favor da consignatária. Art. 3º - As con-
signações em folha de pagamento são classificadas em obriga-
tórias e facultativas. § 1º - Consignação obrigatória é o descon-
to incidente sobre a remuneração, provento ou pensão, efetua-
do por força de Lei ou decisão judicial, compreendendo: I - 
contribuição previdenciária. II - pensão alimentícia fixada na 
forma da Lei. III - imposto sobre a renda e proventos de qual-
quer natureza. IV - reposição e indenização ao erário. V - cum-
primento de decisão judicial. VI – outros descontos instituídos 
por Lei. § 2º - Consignação facultativa é o desconto incidente 
sobre a remuneração, provento ou pensão efetuado mediante a 
autorização formal do consignado, compreendendo: I - paga-
mento de planos e seguros privados de assistência à saúde; II - 
contribuições para previdência complementar; III - contribuições 
a sindicatos e associações; IV - pagamento de seguros; V - 
financiamento da casa própria; e VI - empréstimos em institui-
ções financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º 
- Poderão ainda, na conveniência da Administração da Câmara 
Municipal de Fortaleza, autorizar as consignações facultativas 
os servidores que ocupem, exclusivamente, cargos em comis-
são, de livre nomeação e exoneração.  
 

CAPÍTULO II 
DA MARGEM CONSIGNÁVEL 

 
 Art. 4º - A efetivação das consignações facultati-
vas fica condicionada à existência de margem consignável. Art. 
5º - Considera-se margem consignável o percentual máximo da 
remuneração mensal líquida do servidor que poderá ser com-
prometida para as consignações facultativas. Parágrafo Único - 
Para efeito deste Ato da Mesa Diretora considera-se remunera-
ção mensal líquida o resultado da subtração dos descontos 
obrigatórios na soma do vencimento do cargo ou do salário do 
empregado acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. 
Art. 6º - A soma mensal dos descontos facultativos de cada 
servidor em folha de pagamento, não poderá exceder a 40% 
(quarenta por cento) da remuneração líquida. Parágrafo Único - 
Para o financiamento da casa própria, o limite de que trata o 
caput deste artigo terá um adicional de 10% (dez por cento), a 
ser utilizado exclusivamente para este fim. Art. 7º - O controle 
da margem consignável será realizado pelo Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza       
(DEREH), que o fará através de sistema específico. Art. 8º - 
Em nenhuma hipótese o cálculo da margem incidirá sobre 
qualquer vantagem pecuniária transitória, tais como: I – diárias;  
II – ajuda de custo; III – salário família; IV – 13ª remuneração; V 
– adicional de férias; VI – adicional pela prestação de serviço 
extraordinário; VII – adicional noturno; VIII – adicional de insa-
lubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; IX – 
qualquer outro auxílio ou adicional estabelecido por Lei e que 
tenha caráter indenizatório; X – vantagens pecuniárias decor-
rentes do exercício do cargo comissionado ou de designações 
para compor comissões; XI – Gratificação por Trabalho Técni-
co, Relevante ou Científico; XII – os valores pagos a título de 
diferenças e vantagens. Art. 9º - As parcelas remuneratórias de 
natureza variável, desde que não tenham caráter eventual, 
serão consideradas para fins de estabelecimento da margem, 
pela média dos 06 (seis) meses anteriores ao cálculo. Art. 10 -  
Na hipótese do valor relativo à margem consignável do servidor 

sofrer redução devido à perda de alguma vantagem pecuniária 
ou majoração de consignação obrigatória, o valor total das 
consignações facultativas deverá ser readequado com o fim de 
respeitar a margem consignável. Art. 11 - Para o cumprimento 
do procedimento previsto no art. 10 deste Ato da Mesa Diretora 
deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade, inde-
pendentemente da ordem cronológica em que tiverem sido 
autorizadas: I – contribuições a sindicatos e associações; II – 
pagamento de planos e seguros privados de assistência à 
saúde; III – pagamento de seguros; IV – financiamento da casa 
própria; V – contribuições para previdência complementar; VI – 
empréstimos em instituições financeiras autorizadas pelo Ban-
co Central. § 1º - No caso de haver duas ou mais consignações 
na mesma ordem de prioridade, o desconto deverá observar o 
seguinte: I – permanece a consignação mais antiga no sistema, 
sendo excluída a mais recente, cabendo, entretanto, descontos 
parciais, para satisfação de outros débitos, desde que haja 
margem disponível para tanto. II – caso tenha a mesma data, 
permanece aquela empresa ou entidade credenciada no siste-
ma com maior antecedência. § 2º - Uma vez que o servidor 
volte a ter margem disponível, as consignações retiradas volta-
rão a ser incluídas na folha de pagamento, observada a ordem 
de prioridade estabelecida neste artigo. Art. 12 - Em caso de 
exclusão de consignação facultativa por insuficiência de mar-
gem ou a pedido do servidor, ou ainda nos casos de suspensão 
ou cancelamento da consignação, caberá ao consignado esta-
belecer a forma de adimplemento das obrigações assumidas 
diretamente com a instituição consignatária credora. Art. 13 - 
Caso alguma consignação seja diminuída, majorada, suspensa 
ou excluída por ordem judicial, deverá ser observado o seguin-
te procedimento: I – Com exceção da hipótese de majoração, a 
margem consignável permanecerá comprometida conforme os 
valores originais da consignação, salvo quando se tratar de 
decisão judicial transitada em julgado ou quando a decisão 
dispuser expressamente de modo contrário. II – Em caso de 
majoração do valor da consignação que extrapole a margem 
consignável, deve ser observado o mesmo procedimento pre-
visto no artigo 11 deste Ato da Mesa Diretora. Art. 14 - A inclu-
são da consignação deverá observar o cronograma de proces-
samento da folha de pagamento, devendo ser informada até o 
dia 10 (dez) de cada mês. Parágrafo Único - As consignações 
informadas após o dia 10 (dez) somente começarão a ser  
averbadas a partir do mês subsequente ao da solicitação.  
 

CAPÍTULO III 
DO CREDENCIAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS 

 
 Art. 15 - As consignações facultativas dependem, 
além da autorização expressa do servidor, do credenciamento 
das respectivas consignatárias junto ao Departamento de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH). 
Art. 16 - Para efeito das consignações facultativas, somente 
poderão ser credenciadas como entidades consignatárias: I – 
instituição mantenedora ou administradora de planos de saúde; 
II – órgão ou entidade de Previdência Complementar; III – enti-
dades sindicais e associações representativas dos servidores 
públicos municipais; IV – sociedades seguradoras e de capitali-
zação, que operem com planos de seguros; V – agentes finan-
ceiros credenciados pelo Banco Central do Brasil para financi-
amentos da casa própria; VI – instituições financeiras e coope-
rativas de crédito autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Art. 
17 - São requisitos básicos exigidos para fins de credenciamen-
to: I – registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pela repartição 
competente, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, bem como da ata de eleição e posse da diretoria e do 
tempo de investidura dos representantes legais da pessoa 
jurídica. II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ. III – certidão negativa de débitos fiscais: federal, esta-
dual e municipal; IV – certidões negativas de débitos do INSS; 
V – certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço – FGTS; VI – cópia autenticada do RG e do CPF 

DOM n. 16.238/2018



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 11 DE ABRIL DE 2018 QUARTA-FEIRA - PÁGINA 123 
  
do representante legal da entidade consignatária; VII – autori-
zação de funcionamento do Banco Central do Brasil, quando se 
tratar de Cooperativa constituída de acordo com a Lei Federal 
nº 5.764/71; VIII – autorização de funcionamento expedida pelo 
Banco Central do Brasil, constando descrição das carteiras 
autorizadas, quando se tratar de instituição bancária ou finan-
ceira; IX – certificado de regularização ou autorização de fun-
cionamento expedido pelo Ministério da Previdência e Assis-
tência Social, por intermédio da Secretaria de Previdência 
Complementar - SPC, relativamente às entidades fechadas de 
previdência complementar. X – certificado de regularização ou 
autorização de funcionamento expedido pelo Ministério da 
Fazenda, por intermédio da Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP, quando se tratar de sociedade seguradora ou 
entidade aberta de previdência complementar. Art. 18 - O cre-
denciamento das consignatárias dar-se-á da seguinte forma: I – 
Para as consignatárias de empréstimos consignados, o Depar-
tamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Forta-
leza (DEREH) divulgará, periodicamente, o período de recebi-
mento de solicitações de credenciamento, observando os re-
quisitos previstos neste Ato da Mesa Diretora, bem como esta-
belecendo outros requisitos que se fizerem necessário. II – 
Para as demais entidades, o credenciamento se dará mediante 
a protocolização de requerimento junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza       
(DEREH), acompanhado da documentação elencada no art. 17 
deste Ato da Mesa Diretora. § 1º - O credenciamento somente 
efetivar-se-á após a análise da documentação apresentada 
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Fortaleza (DEREH). § 2º - No caso previsto do 
inciso I deste artigo, o credenciamento será formalizado por 
meio de Termo próprio, cujo extrato deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Município, nos termos do parágrafo único do 
art. 61 da Lei nº 8.666/93. § 3º - O credenciamento terá valida-
de de dois anos, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, a 
critério da Administração. § 4º - A instituição financeira detento-
ra de contrato para prestação de serviços bancários para a 
Câmara Municipal de Fortaleza, e que possua autorização 
expressa no referido instrumento para oferecer empréstimos 
consignados aos servidores públicos municipais, fica dispensa-
da do procedimento previsto neste capítulo durante o período 
de vigência do respectivo contrato. Art. 19 - No momento do 
credenciamento, as consignatárias deverão informar conta 
específica para o repasse dos valores averbados no contra-
cheque dos servidores. Art. 20 - O ato de credenciamento das 
consignatárias é considerado ato discricionário da Câmara 
Municipal de Fortaleza, cuja emissão é atribuição do Departa-
mento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Fortale-
za (DEREH) e não configura acordo, formal ou tácito, entre a 
Câmara Municipal de Fortaleza e o consignatário credenciado, 
sendo o DEREH, apenas intermediário e gestor do processo de 
consignação de desconto em folha de pagamento, não haven-
do qualquer responsabilidade jurídica que incida sobre a Câ-
mara Municipal de Fortaleza, ficando a responsabilidade sobre 
o consignado.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS REGRAS ESPECÍFICAS AOS EMPRÉSTIMOS 

 CONSIGNADOS: 
 

 Art. 21 - As consignatárias deverão manter os 
contratos firmados com os servidores municipais, em meio 
digital, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da data 
do término da consignação. Parágrafo Único - A empresa deve-
rá fornecer cópia dos contratos firmados, quando solicitado 
pelo consignado ou pelo DEREH, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias. Art. 22 - As consignações decorrentes dos empréstimos 
dos servidores efetivos ficam limitadas a 72 (setenta e duas) 
parcelas mensais. Parágrafo Único - As consignações dos 
Vereadores ficam adstritas ao tempo remanescente do término 
do seu mandato. Art. 23 - As renegociações dos contratos de 
empréstimos serão realizadas através de campo próprio no 

sistema, oportunidade em que o limite de parcelas definido no 
artigo anterior não poderá ultrapassar a 96 (noventa e seis) 
parcelas. Art. 24 - No caso de empréstimos financeiros, o con-
signatário pagará a quantia equivalente R$ 2,00 (dois reais) por 
linha impressa no contracheque de cada consignado, para 
cobertura do custo do processamento dos dados referente às 
averbações efetuadas na folha de pagamento dos servidores. 
Parágrafo Único - Os valores previstos neste artigo serão apu-
rados mensalmente pelo Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH) e recolhidos pela 
Câmara Municipal de Fortaleza, mediante desconto incidente 
sobre os valores brutos a serem repassados ou creditados 
mensalmente às entidades consignatárias. Art. 25 - Os valores 
referentes aos empréstimos concedidos deverão ser deposita-
dos em conta de titularidade do servidor. Art. 26 - O consignatá-
rio estabelecido em outro Município deverá manter filial no 
Município de Fortaleza, procurador(es) legalmente estabeleci-
do(s) e endereço fixo, para serviço de atendimento pessoal ao 
consignado, possibilitando não só a contratação da consigna-
ção, mas também a prestação de informações e cancelamento 
de consignação.  
 

CAPÍTULO V 
DA COMPRA DE DÍVIDA 

 
 Art. 27 - O servidor interessado em renegociar 
seu empréstimo com consignatária diversa daquela com a qual 
tem contrato, deverá procurar a consignatária com a qual tem 
contrato e eleger o(s) ajuste(s) a ser(em) renegociado(s), por 
intermédio do Sistema, o qual a consignatária possui acesso. 
Art. 28 - A consignatária substituída deve fornecer, em até 02 
(dois) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à solicitação 
do servidor, o saldo devedor do(s) contrato(s) objeto(s)  de 
negociação para quitação antecipada, calculado nos termos da 
regulamentação expedida pelo Banco Central, vedada a co-
brança de taxa de liquidação antecipada. § 1º - Nos casos em 
que a consignatária substituída informar valor maior, em virtude 
de descompasso entre o desconto realizado na remuneração 
do servidor e o repasse dos recursos, caberá a ela ressarcir ao 
servidor o valor cobrado a maior, no prazo máximo de 04 (qua-
tro) dias úteis após a comunicação do fato. § 2º - A consignatá-
ria substituída que criar qualquer embaraço para a liquidação 
do contrato poderá ter o seu credenciamento cancelado pelo 
DEREH. § 3º - Será entendido como embaraço: I – não infor-
mação do saldo devedor; II – o não fornecimento do boleto 
para liquidação do contrato. Art. 29 - A consignatária comprado-
ra deverá fazer a quitação antecipada em até 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte à solicitação do servi-
dor, devendo, ainda, anexar no sistema de consignações o 
comprovante de quitação do(s) contrato(s), bem como informar 
o novo contrato negociado. Parágrafo Único - A operação so-
mente será averbada após a aprovação pelo Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza       
(DEREH).  
 

CAPÍTULO VI 
DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DO DESCONTO: 

 
 Art. 30. A consignação facultativa pode ser can-
celada ou suspensa: I – de ofício pela Administração, em ob-
servância ao interesse público ou à conveniência administrati-
va, ou ainda, em decorrência de sanção administrativa. II – por 
ordem judicial. III – por força de Lei. IV – por vício insanável no 
processo de credenciamento; V – a pedido do consignado, que, 
no caso de compromisso pecuniário assumido e usufruído, 
deverá ser acompanhado da anuência da entidade consignatá-
ria; VI – a pedido formal da consignatária. § 1º - Nos casos 
previstos nos incisos II, V e VI, o pedido de cancelamento de 
consignação facultativa será atendido conforme cronograma de 
processamento de folha de pagamento, devendo ser informa-
das até o dia 10 (dez) de cada mês, para inclusão no mês da 
solicitação. § 2º - O pedido de cancelamento de consignação 
encaminhado após o dia 10 (dez) somente efetivar-se-á no mês 
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subsequente ao da solicitação. Art. 31 - Sem prejuízo do dis-
posto no artigo anterior, a consignação facultativa poderá ser 
cancelada ou suspensa: I – por necessidade de adequação a 
normas legais sobre metodologia de cálculo e uso da margem 
consignável; II – desrespeito, por parte da entidade consignatá-
ria, de regras estabelecidas quanto ao  uso de código de con-
signação concedido; III – perda das condições que ensejaram o 
credenciamento da entidade consignatária. 
 

CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIZAÇÃO 

 
 Art. 32 - A consignatária que agir em prejuízo do 
servidor ou Vereador, ou que venha a transgredir as normas 
estabelecidas em Lei ou neste Ato da Mesa Diretora, observa-
do o contraditório, sujeitar-se-á às seguintes medidas punitivas: 
I – advertência; II – multa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor mensal consignado; III – suspensão temporária do cre-
denciamento por até 01 (um) ano; IV – cancelamento do cre-
denciamento e desativação da rubrica destinada à consignatá-
ria envolvida. § 1º - A suspensão temporária implica na perda 
do direito da consignatária de efetuar novas consignações pelo 
período estipulado na decisão administrativa que vier a aplicar 
a penalidade. § 2º - O cancelamento do credenciamento impli-
ca na desativação da rubrica destinada à consignatária, impos-
sibilitando-a de realizar novas consignações e de averbar as 
consignações já realizadas. § 3º - O cancelamento do creden-
ciamento não exime o consignado das obrigações assumidas 
perante a entidade consignatária, cabendo-lhe estabelecer a 
forma de adimplemento das obrigações assumidas diretamente 
com a instituição consignatária credora. § 4º - Configurada 
denúncia grave de irregularidade, o DEREH poderá suspender 
preventivamente as consignações por período não superior a 
90 (noventa) dias. Art. 33 - Efetivado o cancelamento do cre-
denciamento da consignatária, somente pode ser requerido 
novo credenciamento após o prazo de dois (02) anos, contados 
a partir da data da decisão de descredenciamento. Art. 34 - A 
aplicação das penalidades previstas no art. 32 deste Ato da 
Mesa Diretora deverá ser precedida da abertura de processo 
administrativo, com o fim de apurar os fatos imputados à con-
signatária. § 1º - Aberto o processo administrativo, a consigna-
tária deverá ser notificada para apresentar defesa no prazo de 
10 (dez) dias úteis. § 2º - O processo será julgado por uma    
comissão instituída especificamente para este fim, por portaria 
do Titular da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Fortaleza. 
§ 3º - Da decisão da comissão, caberá recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência 
da decisão, à Coordenadoria Jurídica da Câmara Municipal de 
Fortaleza, que o julgará em única e última instância. § 4º - O 
recurso administrativo deverá ser protocolizado junto ao Depar-
tamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Forta-
leza (DEREH), contendo a identificação do processo adminis-
trativo, que deverá remeter os autos à Coordenadoria Jurídica 
da Câmara Municipal de Fortaleza para julgamento do recurso. 
§ 5º - A decisão da comissão, ou, quando for o caso, da Coor-
denadoria Jurídica da Câmara Municipal de Fortaleza, será 
publicada no Diário Oficial do Município. Art. 35 - A divulgação 
de dados relativos a servidor e Vereador, inclusive quanto ao 
limite dos valores de margem e saldo consignável, somente 
poderá ser realizada mediante sua autorização. § 1º - A utiliza-
ção ou a divulgação irregular de dados relativos a servidor e 
Vereador implicará responsabilização do agente que a tenha 
realizado ou permitido, ou que tenha deixado de tomar as pro-
vidências legais para sua suspensão ou impedimento. § 2º - 
Apurada a responsabilidade do agente público e havendo pro-
vidência a ser tomada fora do âmbito do Poder ao qual estiver 
ele vinculado, será dada ciência dos fatos aos órgãos compe-
tentes, para as medidas cabíveis. Art. 36 - O disposto neste 
capítulo não se aplica quando a suspensão ou o cancelamento 
do credenciamento se der por interesse da Administração da 
Câmara Municipal, que poderá fazê-lo no uso do seu juízo de 
conveniência e oportunidade, mediante comunicação prévia de 
30 (trinta) dias. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 37 - Compete ao Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH) a ope-
racionalização das consignações, de acordo com este Ato da 
Mesa Diretora. Art. 38 - O DEREH realizará treinamento, relati-
vo ao uso do sistema de controle de margem, com as institui-
ções financeiras credenciadas. Art. 39 - A consignação em 
folha de pagamento não implica em responsabilidade da Câma-
ra Municipal de Fortaleza por dívida, inadimplência, desistência 
ou pendência de qualquer natureza assumidas pelo consigna-
do perante o consignatário. § 1º - A Câmara Municipal de Forta-
leza não integra qualquer relação de consumo originada, direta 
ou indiretamente, entre consignatário e consignado, limitando-
se a processar os descontos solicitados pelo consignatário e 
autorizados pelo consignado. § 2º - O pedido de credenciamen-
to de consignatário e a autorização de desconto pelo consigna-
do implicam em pleno conhecimento e aceitação das disposi-
ções contidas neste Ato da Mesa Diretora. § 3º - A ignorância 
do consignatário sobre os vícios de qualidade ou inadequação 
dos produtos e serviços prestados, diretamente ou por tercei-
ros, sejam estas pessoas físicas ou jurídicas, não o exime de 
responsabilidade. § 4º - A Consignatária deverá se resguardar 
de todas as garantias possíveis, eximindo a Câmara Municipal 
de qualquer responsabilidade por perdas ou prejuízos decor-
rentes da quebra de vínculo do servidor com a Administração 
da Câmara Municipal. § 5º - A Administração da Câmara Muni-
cipal não responderá pela consignação nos casos de perda de 
cargo ou função e de insuficiência de limite da margem consig-
nável. Art. 40 - O Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH) poderá expedir atos 
normativos complementares necessários ao fiel cumprimento 
deste Ato da Mesa Diretora, definindo as rotinas e procedimen-
tos que deverão ser observados. Art. 41 - Os casos omissos 
serão resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH). Art. 42 - As consig-
natárias atualmente credenciadas deverão seguir o procedi-
mento instituído neste capítulo, especificamente: I – as institui-
ções financeiras que possuam interesse em continuar realizan-
do novas consignações deverão submeter-se ao credencia-
mento periódico realizado pelo DEREH. II – as demais consig-
natárias deverão atender ao recadastramento a ser realizado 
pelo DEREH, devendo observar as regras definidas no capítulo 
III deste Ato da Mesa Diretora. § 1º - As instituições financeiras 
que não se submeterem ao credenciamento realizado pelo 
DEREH não poderão realizar novas operações (consignações, 
renegociações e compras de dívidas), sendo-lhes garantida 
somente a percepção dos valores referentes às consignações 
já realizadas, observado os prazos estabelecidos nos contratos 
já firmados. § 2º - As demais consignatárias que não atende-
rem ao recadastramento em até 30 dias após o encerramento 
do prazo estipulado em Portaria emitida pelo DEREH, terão as 
consignações canceladas. Art. 43 - o Departamento de Recur-
sos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza (DEREH) fica 
autorizada a suspender temporariamente as consignações 
realizadas na folha de pagamentos dos servidores, com a fina-
lidade de realizar as adequações necessárias aos novos pro-
cedimentos e reordenar o processo de consignações. Art. 44 - 
Este Ato da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA   
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 1º março de 2018. 
João Salmito Filho - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA. Adail Fernandes Vieira Júnior - 1º 
VICE-PRESIDENTE. Francisco Mangueira Sobrinho - 2º 
VICE-PRESIDENTE. Paulo Víctor Araújo Martins - 3º VICE-
PRESIDENTE. Antonio Idalmir Carvalho Feitosa - 1º       
SECRETÁRIO. Maírton Félix Ferreira - 2º SECRETÁRIO.      
Regina Cláudia T. Ferreira Gomes - 3ª SECRETÁRIO. (RE-
PUBLICADO POR INCORREÇÃO). 
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