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orspoe soBRE AS
PEQUENO VALOR

-

REQUISIÇOeS. Oe
RPV NO MUNICIPIO

DE ALAGoINHAS/BA
pnovtoÊHctes.

e oÁ ournas

oPREFE|ToMUNlclPALDEALAGoINHAS,EstadodaBahia,nousodesuas

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município nos termos
do art. OO, inãiso tit e art. 30, incisos le ll da Constituição Federal de 1988, faço
.ãUê, qr" a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sancionei a seguinte Lei:
Para fins do disposto no art. 87 do Ato das DisposiçÔes constitucionais
Brasil,
Transitórias e no § 30 do art. 100 da constituiçáo da República Federativa do
montante
o
serão consideradõs de pequeno valor, no Município de Alagoinhas/BA,
áquir"r"nt" ao do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social' assim
considerado o chamado teto de aposentadoria do INSS'

Art.

10

-

no
AÉ. 20 - os montantes acima do previsto no artigo ío dêsta lei seráo incluÍdos
precatório'
ôiõ"r"ntã- Ánuat oo Município, para pagamen'to na forma de
o
àpiérántaoo. ate a data limità de'ío de junho de cada ano' adimplindo-se

pagamento até o final do exercício subseqüente'

que

esta

trata
Art. 3" - Os pagamentos das Requisições de Pequeno Valor - RPV de
da data do
Lei serão realizados no p,..o b" àte Oo (sessenta) dias' a contar
a ordem
ãcebimento da solicitaçáo pelo Município e seráo atendidos conforme
orçamentárias e
.iónótOgi." de apreseÁtaçáo, observadas as _disponibilidades
pública'
nnán"eÍ"s e as regras legais inerentes à realização da despesa

a dotaçáo
Para os pagamentos referidos na presente lei, será aplicada exercício
para
o
vigente
própria consignada na Lei Orçamentária Anual - LOA,
financeiro corresPondente.

Art.40

-

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

-

50 A presente Lei poderá ser regulamentada mediante Decreto
Executivo.

Art.
Art.

60

do Poder

ficando revogadas as
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
nas
Leis Municipais no
contidas

disposições em contrário, especialmente aquelas
1 .55212002 e 2.09012010.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 14 de maio de
2020.
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