
                       PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAOCA  

                                     ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                      CNPJ 67.360.362/0001-64 

 

 

 

Rua Prof. Elias L. de Magalhães, 20  F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145  CEP 18360-000 –  
SÃO PAULO 

e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

LEI MUNICIPAL N° 415, DE 13 DE  MAIO  DE 2010. 
                                              

         “Dispõe sobre a definição  dos créditos decorrentes de oficio 
requisitório de  pequeno valor (RPV)  para fins do dispositivo  previstos no  
artigo 100, § 3º da Constituição Federal e artigo 78 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), e dá outras providências correlatas”  

 
 

Aluízio Ribas de Andrade, Prefeito do Município de 
Itaoca, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, faz saber que a Câmara Municipal,  aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei municipal : 

 
 
Artigo  1º - Para os fins previstos no § 3ºdo artigo 100 da Constituição Federal e 
no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) , será 
considerado de pequeno valor, no âmbito do Municipio de Itaoca- Estado de São 
Paulo, para credito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo 
montante, devidamente atualizado, não exceda a  importância de R$ R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais),  ao tempo em que for requisitado judicialmente pelo 
Egrégio Tribunal; 
 
 
Parágrafo Único – o limite previsto no caput deste artigo será reajustado no mês 
de Janeiro de cada exercicio, segundo a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatísticas – 
IBGE, ou outro indice indexador que venha a substitui-lo;  
 
Artigo  2º -  Será igualmente considerado de pequeno valoro crédito orindo de 
precatório já expedido que, estando pendente de pagamento,tenha o seu valor 
corrigido até a data da entrada em vigor desta lei,  enquadrado no limite fixado no 
caput do artigo 1º. 
 
 
Artigo  3º -  O  crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regime de 
precatórios e deverá ser quitado, mediante depósito judicial da ingralidade de seu 
valor, devidamente atualizado na data do respectivo pagamento,  dentro do  prazo 
máximo  de 90 (noventa) dias, contados da data em que for protocolada a 
requisição expedida pelo juízo da execução, observada a ordem de apresentação 
na  Assessoria Juridica  do Municipio; 
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Artigo . 4º -  A  Secretaria  Municipal de Finanças  - deverá prever, anualmente 
reservas orçamentárias de contingência para que o Município possa honrar os 
pagamentos dos créditos de pequeno valor, devidamente atualizados. 
 
 
Artigo 5º -    As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria suplementadas se necessário for.  
 
 
Artigo  6º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas  
eventuais  disposições em contrário. 
 

 
                                          
 

Itaoca/SP., 13 de  Maio de 2010. 
 
 
 
 

Aluízio Ribas de Andrade 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


