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LEI COMPLEMENTAR N° 252 , DE 22 DE MARÇO DE 2022.

Dá nova redação ao Art. 71 da Lei 
Complementar n° 07/90 e revoga a Lei 
Complementar n° 224/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o O Art. 71 da Lei Complementar n° 07 de 04 de abril de 1.990, que 
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, passa 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 71. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum 
desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

§ 1° Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em 
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição 
de custos, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário básico 
acrescido de triênios e quinquênios para bancos, e 35% (trinta e cinco por cento) 
sobre a remuneração total, excluindo-se abono permanência, horas-extras e 
convocações especiais de professores, para entidades (CAPSEM, Sindicato, 
APROCAR e Empresas de Seguro de Vida), totalizando 70% (setenta por cento).

§ 2° A consignação em folha de pagamento relativa ao CAPSEM, de que 
trata o § 1° deste artigo, refere-se às despesas relativas a diferenças de consultas, 
exames, entre outros, excluindo-se, para fins de computo do percentual permitido, a 
contribuição mensal paga pelo servidor à referida Autarquia.” (NR)

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o Revogam-se as disposições da Lei Complementar n° 224 de 30 de
novembro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2022.
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