
Ao Banco ____________________________________________________  

REQUERIMENTO  

EU: _________________________________________________________ 

RG:________________________ CPF: _______._______._______-______, 

CARGO PÚBLICO: ______________________________________________  

MATRÍCULA:_______________, LOTAÇÃO: _________________________ 

RESIDENTE (Rua/Avenida) ______________________________________ 

nº _________ Cidade: ________________________, Estado:_________ 

CEP:___________-________, Fone/Cel._____________________________ 

e-mail:______________________________________________________, 

solicito e autorizo a suspensão dos descontos de empréstimo(s) 

consignado(s) em folha de pagamento por (_____) dias (Até 90 dias), 

conforme disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 2011, de 10 de junho de 

2020, do Município de Sidrolândia – MS,  me responsabilizando, em caráter 

exclusivo, por eventuais encargos financeiros incidentes em decorrência da 

suspensão requerida, junto a essa Instituição Financeira.  

 

LOCAL_________________________________ DATA ____/____/_____  

 

_______________________________ 
ASSINATURA 



 
 
 

A Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica vem 

informar aos servidores interessados na suspensão/refinanciamento das 

parcelas de empréstimo consignado, em conformidade com a Lei nº 2.011, de 10 

de junho de 2020: 

1 – Os servidores deverão baixar o requerimento no site do município 

www.sidrolandia.ms.gov.br ou requerer cópia junto as suas respectivas 

Secretarias, preencher os dados solicitados e apresentar no Banco 

correspondente, sendo que se houver mais de um empréstimo deverá ser 

encaminhado requerimento para cada um dos bancos; 

2 – Informamos que cartão de crédito e cartão de adiantamento salarial, por não 

se tratarem de parcelas de empréstimos consignados, não se enquadram nas 

disposições da Lei nº 2.011/2020; 

3 – Os Bancos poderão disponibilizar canais de atendimento presenciais ou 

digitais visando a facilitação dos trâmites; 

4 – Os canais de atendimento poderão ser atualizados conforme respostas de 

suas gerências; 

5 – Conforme prevê o artigo 3º da lei nº 2.011, é dos servidores a 

responsabilidade quanto a eventuais encargos financeiros decorrentes das 

operações; 

6 – Alguns canais disponíveis: 

 

Banco Itaú consignado S/A – contato: 0800 724 2102 

Banco Bonsucesso S/A – contato: 3003-4324 e 0800 709 1234. 

Banco BMG S/A – enviar requerimento para e-

mail: respostaaoconsumidor@bancobmg.com.br 

Banco do Brasil - direto na agência  

Banco Santander - contato: 0800.702.3535 

Banco Sicredi – direto na agência 

Banco Sicoob – direto na agência 

Caixa Econômica Federal – direto na agência 

http://www.sidrolandia.ms.gov.br/
mailto:respostaaoconsumidor@bancobmg.com.br

