
 
ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO GOVERNADOR 

DECRETO Nº 33.402, DE 21 DE MAIO DE 2014. 

ALTERA O DECRETO ESTADUAL Nº 12.565, 

DE 27 DE ABRIL DE 2011, QUE DISPÕE 

SOBRE A AVERBAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES 

EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E 

MILITARES, ATIVOS, INATIVOS E 

PENSIONISTAS, DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos IV e VI, do art. 107 da Constituição Estadual, tendo em vista o que 

dispõe o art. 50, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, e o que 

mais consta do Processo Administrativo nº 1101-1023/2014, 

Considerando a implantação do novo Sistema Integrado de Gestão Pública; 

Considerando a necessidade de adequar a legislação de consignações em folha de 

pagamento aos novos procedimentos; e 

Considerando a necessidade de ampliar a concorrência, para favorecer o servidor 

público, possibilitando a redução das taxas de juros aplicadas, 

DECRETA: 

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados do Decreto Estadual nº. 12.565, de 27 de 

abril de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – o art. 3º: 

“Art. 3º Fica instituído o Sistema de Consignações de Alagoas, pelo qual serão 

averbadas as consignações em folha de pagamento, em ambiente virtual, na 

rede corporativa de computadores, que deve ser utilizado por todas as empresas 

consignatárias, autorizadas a consignar em folha de pagamento para os 

Servidores Públicos Estaduais. 

Parágrafo único. A contratação de sistema para gerir o Sistema de 

Consignações de Alagoas ficará a cargo da Secretaria de Estado da Gestão 

Pública – SEGESP” (NR) 

II – o inciso IV do art. 6o: 

“Art. 6º Para fins de operação com consignações em folha de pagamento 

deverão ser cumpridas as seguintes etapas: 
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(...) 

IV – cadastramento das consignatárias no Sistema de Consignações de 

Alagoas; e 

(...)” (NR) 

III – o caput do art. 10: 

“Art. 10. As instituições financeiras devem informar, previamente, à SEGESP, 

a taxa de juros e outros encargos aplicados aos empréstimos pessoais, para que 

possam ser consultados pelo servidor ou pensionista, por intermédio do 

endereço eletrônico www.consignacaoalagoas.com.br. 

(...)” (NR) 

IV – o inciso II, do § 1º do art. 11: 

“Art. 11. As instituições financeiras ficam obrigadas a dar ciência prévia, no 

momento da operação, no mínimo, das seguintes informações, sem prejuízo de 

outras legalmente exigidas pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor: 

(...) 

II – o crédito em conta corrente bancária ou conta salário diversa da conta 

corrente de titularidade do servidor ou pensionista. A titularidade deve ser 

conferida pela consignatária antes do envio do credito; 

(...)” (NR) 

V – o inciso I do art. 12: 

“Art. 12. As consignações serão averbadas pelas consignatárias mediante 

solicitação do consignado, observados os seguintes procedimentos: 

I – acesso ao Sistema de Consignações de Alagoas, que funcionará no Portal do 

Servidor, no endereço: www.consignacaoalagoas.com.br, por meio de senha 

individual e intransferível; 

(...)” (NR) 

VI – o parágrafo único do art. 18: 

“Art. 18. É de 60 (sessenta) meses o prazo máximo de descontos em folha de 

pagamento das consignações relativas a amortizações de empréstimos 

concedidos por instituições financeiras e cooperativas de crédito, a que se 

refere o inciso IV, do § 2º, do art. 4º. 
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Parágrafo único. O prazo estipulado no caput deste artigo, poderá ser 

reduzido ou ampliado, mediante Portaria do Secretário de Estado da Gestão 

Pública, e será também aplicado para os servidores estaduais do Poder 

Executivo, inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida.” (NR) 

VII – o inciso II do art. 21: 

“Art. 21. As consignações facultativas poderão ser canceladas: 

(...) 

II – por interesse da entidade consignatária diretamente no Sistema de 

Consignações de Alagoas, ou mediante solicitação formal dirigida ao 

Secretário de Estado da Gestão Pública; 

(...)” (NR) 

VIII – o inciso II do art. 22: 

“Art. 22. A entidade consignatária que averbar descontos indevidos ou que, de 

alguma forma, agir em prejuízo dos consignados, bem como transgredir as 

normas deste Decreto ou transferir, ceder, vender ou sublocar a terceiros a sua 

senha master ou código de descontos, sofrerá as seguintes penalidades, 

cumulativamente: 

(...) 

II – cancelamento da senha de acesso ao Sistema de Consignações de Alagoas, 

dos códigos de descontos e do certificado de entidade consignatária; e 

(...)” (NR) 

Art. 2º Fica revogado o § 2º, do art. 5o do Decreto Estadual nº 12.565, de 27 de abril 

de 2011. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 21 de maio de 2014, 

198º da Emancipação Política e 126º da República. 

 

 

TEOTONIO VILELA FILHO 

Governador 

Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 22.05.2014. 
 


