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MEDIDA PROVISÓRIA No- 130, DE 17 DE SETEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a autorização para desconto
de prestações em folha de pagamento, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1o- Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no- 5.452, de 1o- de maio de
1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o des-
conto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1o- O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou ar-
rendamento mercantil, até o limite de trinta por cento.

§ 2o- O regulamento disporá sobre os limites de valor do
empréstimo, da prestação consignável para os fins do caput e do
comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1o-.

Art. 2o- Para os fins desta Medida Provisória, considera-se:

I - empregador, a pessoa jurídica assim definida pela le-
gislação trabalhista;

II - empregado, aquele assim definido pela legislação trabalhista;

III - instituição consignatária, a instituição autorizada a con-
ceder empréstimo ou financiamento ou realizar operação de arren-
damento mercantil mencionada no caput do art. 1o-;

IV - mutuário, empregado que firma com instituição con-
signatária contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento
mercantil regulado por esta Medida Provisória; e

V - verbas rescisórias, as importâncias devidas em dinheiro
pelo empregador ao empregado em razão de rescisão do seu contrato
de trabalho.

§ 1o- Para os fins desta Medida Provisória, são consideradas
consignações voluntárias as autorizados pelo empregado.

§ 2o- No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Medida Provisória
observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I - a soma dos descontos referidos no art. 1o- desta Medida
Provisória não poderá exceder a trinta por cento da remuneração
disponível, conforme definida em regulamento; e

II - o total das consignações voluntárias, incluindo as re-
feridas no art. 1o-, não poderá exceder a quarenta por cento da re-
muneração disponível, conforme definida em regulamento.

Art. 3o- Para os fins desta Medida Provisória, são obrigações
do empregador:

I - prestar ao empregado e à instituição consignatária, me-
diante solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para
a contratação da operação de crédito ou arrendamento mercantil;

II - tornar disponíveis aos empregados, bem assim às res-
pectivas entidades sindicais, as informações referentes aos custos re-
feridos no § 2o-; e

III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado em
folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na
forma e no prazo previstos em regulamento.
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Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de R$ 2.300.000.000,00, para os

fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3o- do art. 167, da

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1o- Fica aberto, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de

R$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo desta Medida Provisória.

Art. 2o- Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o- decorrerão de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial

da União do exercício de 2002, conforme autorização constante da Medida Provisória no- 127, de 4 de agosto de 2003.

Art. 3o- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,17 de setembro de 2003; 182o- da Independência e 115o- da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO

UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO CREDITO EXTRAORDINARIO 

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 

E G R M I F

FUNC. P R O G R A M AT I C A P R O G R A M A / A C A O / S U B T I T U L O / P R O D U TO S N P O U T V A L O R

F D D E

0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.300.000.000 

OPERACOES ESPECIAIS

25 846 0274 0874 FINANCIAMENTO NO AMBITO DO PROGRAMA EMERGENCIAL
E EXCEPCIONAL DE APOIO AS CONCESSIONARIAS DE SERVI-
COS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (MP
Nº 127, DE 2003)

2.300.000.000 

25 846 0274 0874 0001 FINANCIAMENTO NO AMBITO DO PROGRAMA EMERGEN-
CIAL E EXCEPCIONAL DE APOIO AS CONCESSIONARIAS DE
SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE-
TRICA (MP Nº 127, DE 2003) - NACIONAL

2.300.000.000 

F 5 0 90 0 398 2.300.000.000 

TOTAL - FISCAL 2.300.000.000 

TOTAL - SEGURIDADE 0

TOTAL - GERAL 2.300.000.000 

Atos do Poder Executivo
.


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-05-03T16:23:08-0300
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




