
ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
GABINETE MUNICIPAL 

LEI N° 399, DE 20 DE MAIO DE 2019. 

DEFINE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
RURÓPOLIS, O VALOR PARA 
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE 
PEQUENO VALOR (RPV), NOS TERMOS 
DO ART. 100, §§ 3° E 4°, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

O Prefeito do Município de Rurópolis, Joselino Padilha. com  fundamento 

no artigo 53, VI da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de 

Rurópolis, após apreciação do plenário aprovou e no uso de minhas atribuições 

legais, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° Ficam definidos no âmbito do Município de Rurópolis, suas autarquias e 

fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3 1  e 41  do art. 100 

da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 62, de 09 

de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, 

cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior beneficio do Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS. 

Art. 2 0  Os pagamentos das RPVs de que trata esta Lei serão realizados de acordo 

com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município e deverá ser paga 

mediante depósito judicial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data 

em que for protocolada perante o órgão competente, observada a ordem cronológica 

própria. - _.:_____* t 
Art. 30  Não poderá ocorrer fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução, 

vedados no parágrafo 80  do Art. 100 da Constituição Federal, sem prejuízo da 

faculdade de o credor renunciar ao crédito de valor excedente ao fixado no art. 1° 

desta Lei, para receber através de RPV. 
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Art. 40  Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no art. 1° desta Lei, o 

pagamento será realizado por meio de precatório, sendo facultado ao credor renunciar 

expressamente ao crédito excedente e optar pelo pagamento do saldo, sem 

precatório, mediante requisição de pequeno valor, na forma prevista no § 30 do art. 

100 da Constituição Federal. 

Art. 50  O Poder Executivo regulamentará, mediante decreto, as providências 

administrativas necessárias ao fiel cumprimento desta lei. 

Art. 60  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrario 	 'f 	-i 

Rurópolis-PA. 20 de maio de 2019. 

JOSE 	PADILHA 
Prefeito Municipal 

Publique-se 1! 
1 Publicado nos seguintes meios públicos. 
1 . No Atrio de entrada da Prefeitura Municipal de Rurôpolis em 
1 	2010512019. 

No 	portal 	daPrefeitur 	 de 	Rurôpolis 
www.ruropolis.pa.gov.br  

EZEM 
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