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LEI 2.071 2.071 DE 17 de Abril de 2006. 

Define as obrigaçOes de pequeno valor, de que tratam 
os paragrafos 30  e 41  do art. 100 da Constituicao Federal 
de 1988, para as entidades de dire/to pUb//co integrantes 
da administracao direta e indireta do MunicIpio de 
Salinas/MG, para pagamento sem a emissão de 	co 

precatórios e contém outras pro vidências. 
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0 PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS Faco saber que a Càmara 

Municipal de Salinas no uso de suas atribuiçOes legais, aprovou e eu sanciono, promulgo e 

mando publicar a seguinte lei: 

Art. 1 0  - Para efeitos dos parágrafos 30  e 40  do art. 100 da constituição Federal de 
1988, as obrigaçOes ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas 
independentemente de precatório pela Fazenda do MunicIpio de Salinas, suas Autarquias e 
Fundaçoes, terão como limite o valor correspondente a 07 (sete) salários minimos, não 
importando a natureza do crédito. 

§ 1 1- Considera-se o valor da obrigaçao, para os fins do disposto no caput , o total 
apurado em conta de liquidaçao homologada ou aprovada no processo de origem, 
atualizado ate a data de expedicao da requisiçao feita pela autoria judiciária. 

§ 2 0  - As obrigaçOes de que trata este artigo terão o seu pagamento realizado no 
prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento da requisiçao pelo MunicIpio. 

§ 3 0  - São vedados o fracionamento, a repartiçao ou a quebra do valor, a fim de que o 
pagamento se faca em parte, na forma estabelecida no caput deste artigo, e, em parte, 
mediante expedicao do precatório complementar ou suplementar do valor pago. 

§ 40  - Se o valor da execuçao ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-
se-a, sempre, por meio do precatório, sendo facultado a parte exequente a renincia 
irretratável e irrevogável ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo 
pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista nesta Lei. 

Art. 2 0  - 0 valor disposto no Art. 1 0  atende a capacidade financeira e disponibilidade 
orçamentária do Municipio, nos termos do § 4 0  do Art. 100 da Constituiçao Federal de 1988. 

Art. 3° - Fica o Municipio autorizado a, se necessàrio, abrir crédito de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) do orçamento do corrente ano, em favor da rubrica obrigaçOes de pequeno 
valor, por remanejamento de correspondente montante da rubrica de precatOrios judiciais. 
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Art. 4° - Os Orgaos da municipalidade responsáveis pela elaboraçao do orçamento 
preverao, anualmente, reservas orcamentarias de contingencias para que o MunicIpio possa 
honrar os pagamentos dos créditos de pequeno valor. 

Art. 5 0  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as 
disposicaes em contrário. 

Prefeitura 	icipall dit Salinas, 17 de abril de 2006. 

JOSÉ ANTONIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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