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EMENTA:"Define os creditos de pequeno valor 

para os fins do artigo 100, §§ 3° e 4°, 
da Constitu.cao Federal, e da outras 
provldenclas. n 

Afonso Tavares Leite, Prefeito do Municipio de Abaiara. 

Faco saber, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Orqanica 
Municipal que a Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1 ° Ficam definidos no amblto do Municipio de Abaiara, como obnqacoes de 
pequeno valor nos termos do art. 100, paraqrafos 3° e 4° da Constituicao 
Federal, os creditos oriundos de dec.sao judicial transitado em julgado, cujo 
montante total devidamente atualizado nao exceda ao teto do maior beneficio 
do Regime Geral de Previdencia Social - RGPS. 

Art. 2° As Requisicoes de Pequeno Valor - RPV ja expedidas em montante 
superior ao Ii mite fixado no Art. 1 ° e que nae houve a ciencia do ente publico ou 
que nao esteja apta para pagamento, deverao ser canceladas e pagas por 
meio de precat6rio. 

Art. 3°. Nao podera ocorrer fracionamento, reparticao ou quebra do valor de 
execucao, vedados no paraqrafo 8° do Art. 100 da Constituicao Federal, sem 
prejuizo da faculdade de o credor renunciar ao credrto de valor excedente ao 
fixado no art. 1 ° desta Lei, para receber atraves de Requisicao de Pequeno 
Valor- RPV. 

Art. 5° Os pagamentos das RPVs de que trata esta Lei serao realizados de 
acordo com as disponibilidades orcamentanas e financeiras do Municipio, sem 
que haja o comprometimento do pagamento das despesas correntes, e serao 
atendidos conforme a ordem cronol6gica dos oficios requisit6rios protocolados 
na Prefeitura Municipal. 

Art. 6° Para os pagamentos de que trata a presente Lei, sera utilizada a 
dotacao pr6pria consignada no orcarnento anual. 
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Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcacao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

Abaiara/CE, 21 de junho de 2019. 
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