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LEI ORDINÁRIA N° 1591/2021 

"Define, para os devidos fins previstos 
nos parágrafos 30  e 4° do artigo 100 
da Constituição Pública Federativa do 
Brasil, as obrigações de pequeno 
valor, decorrentes de decisões 
judiciais transitadas em julgado, e dá 
outras providencias." 

GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA, Prefeito Municipal de 
Sarapui, Estado de  Sao  Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

FAZ SABER, que a  Camara  Municipal de Sarapui aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:  

Art.  1° Ficam definidas como de pequeno valor, para os fins previstos nos parágrafos 3° 
e 40  do artigo 100 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, as obrigações decorrentes 
de decisões judiciais transitadas em julgado, contrarias a órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, correspondente ao valor igual ou inferior do maior beneficio do 
Regime Geral de Previdência Social, conforme estabelecido no parágrafo 4° da Constituição 
Federal.  

Art.  2° Serão consideradas de pequeno valor, as obrigações constantes das requisições de 
pagamento expedidas a partir da data de inicio de vigência desta lei, que, atualizadas até a data 
do respectivo protocolo no órgão público municipal competente, não ultrapassarem o valor fixado 

no artigo 10.  

Art.  3° As obrigações de pequeno valor, decorrentes de decisões judiciais transitadas em 
julgado, já protocoladas e pendentes de pagamento na data de inicio de vigência desta lei, serão 
definidas nos termos da Lei n° 1.181, de 22 de setembro de 2010.  

Art.  4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Lei n° 1.181, de 22 de setembro de 2010. 

Prefeitura Municipal de Sarapui 
13 de Outubro de 2021. 
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eito Municipal 
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