PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 471, DE 18 DE MARÇO DE 2014.
Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 356/2010,
que estabelece o valor para a obrigação de
pequeno

valor

para

a

Fazenda

Pública

Municipal, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Nepomuceno, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 356, de 02 de junho de
2010, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Ficam definidas como obrigações de pequeno valor as fixadas nesta lei
para o pagamento direto, sem precatório, pela Fazenda Pública Municipal e suas
autarquias e fundações, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 100 da
Constituição Federal.
§ 1º A obrigação de pequeno valor corresponderá ao maior benefício do regime
geral de previdência social.
§ 2º Os valores serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, na mesma data e mesmo índice em que se der o reajuste dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a variação do
INPC.
§ 3º É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de
modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida nesta Lei e, em
parte, mediante expedição de precatório.
§ 4° É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor
pago na forma prevista nesta Lei”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor nesta data, com sua publicação por afixação no
“QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL”, conforme dispõe o art. 95 da
Lei Orgânica Municipal, ficando revogadas as disposições em contrário.
Nepomuceno, 18 de março de 2014.

Marcos Memento
Prefeito Municipal
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