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DECRETO Nº 022/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

 
REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 11.274, DE 
04 DE JUNHO DE 2020, QUE SUSPENDE O 
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 
FINANCEIRAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA - MA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 
 

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA 
ARANHA, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E, 
ESPECIALMENTE, NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 11.274, DE 04 DE 
JUNHO DE 2020:  
 

CONSIDERANDO a edição pela União da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública do 
presente surto de COVID- 19;  

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 
2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige 
esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia 
dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos 
riscos;  

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a curva de crescimento de 

novos casos e sobre o perfil da população atingida;  

CONSIDERANDO ainda haver imprevisibilidade sobre a evolução da 

pandemia no Maranhão, o que exige prudência;  

CONSIDERANDO ser o objetivo do Município de Graça Aranha que a 

crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, 

com segurança, de todas as atividades.  

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Estadual nº 11.274, de 04 de 

junho de 2020, que “Dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do 

cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados 

contraídos por servidores públicos estaduais e municipais e empregados públicos 

e privados, no âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá outras 

providências”;  

 

D E C R E T A:  
 
Art. 1°. Fica regulamentada no âmbito do Município de Graça Aranha a Lei 

Estadual nº 11.274, de 04 de junho de 2020, que dispõe em caráter excepcional sobre a 



suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a
consignados contraídos por servidores públicos
públicos e privados, no âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias. 

Art. 2°. Ficam suspensas as cobranças de empréstimos consignados (ou
seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
pelo novo coronavírus (COVID
11.274/2020.  

Art. 3°. O órgão pagador da
realizará o desconto salarial do valor correspondente às parcelas de empréstimos e
financiamentos consignado
públicos ativos e inativos, pelo
emergência pública de que trata a Lei Federal nº 13.979, de 06

Art. 4º. Findo o período de val
previsto na Lei Federal nº
11.274, de 04 de junho de 2020, as instituições financeiras deverão
facilitadas para o adimplemento das
a que se refere o caput, assegurado o parcelamento do valor em atraso
12 (doze) meses.  

Art. 5º. As instituições
cobrança, sendo vedada a inscrição do nome
órgãos de restrição ao crédito. 

Art. 6º. O servidor ou
normal do pagamento do empréstimo consignado deverá 
Municipal de Administração e
manutenção do desconto na folha
partir da publicação deste
o número de WhatsApp (99) 99162
solicitação e assim tome as medidas necessárias

Art. 7º. Este Decreto entra em
disposições em contrário. 

 
Registre-se,  
Publique-se, 
Cumpra-se.  
 
GABINETE 

MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA
junho de 2020.  
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cumprimento de obrigações financeiras referentes a
consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais e empregados 

âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias. 
Ficam suspensas as cobranças de empréstimos consignados (ou

seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos municipais, junto às 
financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
coronavírus (COVID-19), na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 

O órgão pagador da administração pública direta municipal não 
salarial do valor correspondente às parcelas de empréstimos e

financiamentos consignados em folha de pagamento de servidores e empregados 
públicos ativos e inativos, pelo período de três meses ou enquanto perdurar o estado de
emergência pública de que trata a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Findo o período de validade do estado de emergência pública 
previsto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e na Lei Estadual nº 

de 04 de junho de 2020, as instituições financeiras deverão oferecer condições 
facilitadas para o adimplemento das parcelas vencidas durante o período de suspensão 

refere o caput, assegurado o parcelamento do valor em atraso

. As instituições financeiras não poderão realizar qualquer tipo de 
sendo vedada a inscrição do nome dos devedores nos bancos de

órgãos de restrição ao crédito.  
O servidor ou empregado público que optar pela continuidade 

pagamento do empréstimo consignado deverá declarar perante
Municipal de Administração e Finanças, podendo ser a punho a autorização para 
manutenção do desconto na folha de pagamento do Município no prazo de 48 horas a 
partir da publicação deste, o servidor deverá enviar documento (podendo ser foto) para 

WhatsApp (99) 99162-4929 para que a Administração tome ciência da 
solicitação e assim tome as medidas necessárias.  

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
contrário.  

 DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
GRAÇA ARANHA, ESTADO DO MARANHÃO, em 23
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