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LEI Nº 871, DE 06 DE ABRIL DE 2021

Define as obrigações de pequeno valor a que se 
refere o §3º do art. 100 da Constituição Federal.

O POVO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, sanciona a seguinte:

L E I

Art. 1º Esta Lei define as obrigações de pequeno va-
lor a que se refere o §3º do art. 100 da Constituição Federal.

Art. 2º Ficam definidas como sendo Obrigações de 
Pequeno Valor, a que alude o §3º do art. 100 da Constitui-
ção Federal, aquelas cujos valores de execução não exce-
dam a importância correspondente ao maior benefício do 
Regime Geral de Previdência Social, fixado para o ano de 
2021 em R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três 
reais e cinquenta e sete centavos).

§ 1º O valor estabelecido no caput deste artigo será 
atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2022, 
pelo índice INPC/IBGE, com base na soma decorrente da 
atualização aplicada aos meses de janeiro a dezembro do 
ano anterior.

§ 2º 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, me-
diante expedição do precatório.

§ 3º É vedada a expedição de precatório complementar 
ou suplementar do valor pago na forma prevista nesta Lei.

Art. 3º O pagamento ao titular de obrigação de pe-
queno valor será realizado no prazo máximo de sessenta 
dias, contado da apresentação de requerimento à Secreta-
ria de Finanças, instruído com certidão, expedida pelo Car-
tório ou Secretaria, demonstrando o trânsito em julgado do 
processo respectivo e a liquidez da obrigação.

Art. 4º Para cumprimento do disposto na presente 
Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adi-
cionais suplementares no orçamento do Município, utilizan-
do como recursos os provenientes de anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 06 de 
abril de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

LEI Nº 872, DE 06 DE ABRIL DE 2021

Institui, no âmbito do Município de Ouro Verde 
do Oeste, o Dia Municipal do Escotismo e das 
Ações Sociais.

O POVO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, sanciona a seguinte:

L E I

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Ouro 
Verde do Oeste, o Dia Municipal do Escotismo e das Ações 
Sociais.

Art. 2º As comemorações dar-se-ão anualmente no 
dia 23 de abril, celebrado como o Dia Mundial do Escoteiro.

Parágrafo único. Por se tratar de data comemorativa, 
não será considerado feriado ou ponto facultativo.

Art. 3º O Dia Municipal do Escotismo e das Ações So-
ciais tem o objetivo de incentivar todas as classes etárias, 
principalmente crianças, adolescentes e jovens, a serem ci-
dadãos exemplares e a praticarem o lema dos escoteiros de 
estarem sempre alertas para ajudar o próximo e praticarem 
diariamente boas ações.

Art. 4º Serão realizadas ações de Grupo de Escoteiro 
e de organizações públicas e civis, de forma unitária ou em 
conjunto, voltadas para conscientização, incentivo e difusão 
de atividades que visem preservar valores e princípios dos 
cidadãos.

Parágrafo único. As ações poderão ser realizadas 
através da promoção de palestras, encontros, debates, 
campanhas, atividades educacionais e sociais, atividades 
de preservação ambiental, dentre outras similares e correla-
tas que observem os fundamentos do escotismo e o sentido 
de ação social.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 06 de 
abril de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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