
 
 

 

 

 

LEI Nº 570/2021 

“FIXA VALOR PARA PAGAMENTO DE 

REQUISIÇÕES/OBRIGAÇÕES DE PEQUENO 

VALOR/RPV DECORRENTES DE DECISÕES 

JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART 100, 

PARÁGRAFOS 3° E 4° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – CF/88”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO/MA, ROBERTH CLEYDSON 

MARTINS COELHO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 76, inciso I, da Lei Orgânica 

Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação pela Câmara 

de Vereadores do Município. 

 

Art. 1°. Ficam definidos no âmbito do Poder Executivo Municipal, como obrigações de 

pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, os créditos 

oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não 

exceda ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, sendo 

procedido diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças, à vista do ofício requisitório 

expedido pelo juízo competente – Requisição de Pequeno Valor/RPV.  

Art. 2°. Os pagamentos das RPV’s de que trata esta Lei serão realizados de acordo com as 

disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município e serão atendidos conforme a 

ordem cronológica dos ofícios requisitórios recebidos pela Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 1º. Os idosos com idade superior a sessenta anos, os aposentados por invalidez e os 

portadores de doenças graves terão preferência no recebimento dessas obrigações. 

Art. 3°. Não poderá ocorrer fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução, 

vedados no parágrafo 8° 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. 



 
 

 

 

 

Art. 4°. Para os pagamentos de que trata a presente Lei, será utilizada a dotação própria 

consignada no orçamento anual. 

Art. 5°. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a todos os 

processos em curso, ressalvadas as hipóteses de execuções não impugnadas pelo 

Município de Tasso Fragoso/MA. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

 

    

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO 

Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA 
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