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Igarapé-Miri/Pará, 14 de fevereiro de 2022. 

 
 
MENSAGEM Nº 006/2022. 

 
Excelentíssimo senhor Vereador João do Carmo Rodrigues Barbosa 
MD: Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri 
 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 

 
 

 
Tenho a honra de submeter à superior consideração desta Colenda Casa Legislativa, o Projeto 

de Lei, que “Fixa o valor para as Obrigações de Pequeno Valor/RPVs, decorrentes de decisões 
judiciais transitadas em julgado, para o Município de Igarapé-Miri/Pará, nos termos do artigo 
100, parágrafos 3° e 4°, da Constituição Federal”. 

 

JUSTIFICATIVA 
A proposição encaminhada à esta Egrégia Casa, tem por objetivo dispor para 

apreciação e estudo, sobre o regramento acerca do procedimento para o pagamento de débitos 
ou obrigações do Município, decorrentes de decisões judiciais, consideradas Requisições de 
Pequeno Valor/RPV. 

Nos termos do Art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional 62/2009, “poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades 
de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao 
valor do benefício do Regime Geral de Previdência Social.” 

Nesse sentido, cabe às entidades de direito público, de acordo com a sua realidade 
financeira, definir o valor para o pagamento das requisições de pequeno valor, observado o 
mínimo constitucional. Importante frisar que não se deve confundir a RPV com precatórios, que 
são aquelas obrigações de valores elevados. 

Assim sendo, pretende-se com o presente projeto de Lei fixar o valor da Requisição de 
Pequeno Valor/RPV do Município de Igarapé-Miri em até R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete 
reais e vinte e dois centavos), ou seja, o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), oficializado pela Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, válido desde 1º 
de janeiro de 2022, de modo que acima deste teto, os valores passarão a fazer parte dos 
precatórios.  

O estabelecimento deste teto das Requisições de Pequeno Valor visa, tornar mais 
eficiente o fluxo de caixa, bem como, a gestão financeira desta administração, entendendo, que 
tal adequação desta norma seria medida necessária para atingirmos tal objetivo. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/me-n-12-de-17-de-janeiro-de-2022-375006998
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Certo de poder contar com a contribuição de Vossas Excelências, na apreciação e 

votação do Projeto de Lei ora encaminhado, aproveito a oportunidade para renovar aos ilustres 
Vereadores e Vereadoras, votos de consideração e respeito. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pará, 14 de fevereiro de 2022.  
 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito de Igarapé-Miri 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 006, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 
Fixa o valor para as Obrigações de Pequeno 
Valor/RPVs, decorrentes de decisões judiciais 
transitadas em julgado, para o Município de 
Igarapé-Miri/Pará, nos termos do artigo 100, 
parágrafos 3° e 4°, da Constituição Federal. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal de Igarapé-Miri aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer o pagamento de débitos ou 
obrigações do Município de Igarapé-Miri/PA, decorrentes de decisões judiciais transitadas em 
julgado, consideradas de pequeno valor, nos termos do artigo 100, parágrafos 3° e 4°, da 
Constituição Federal, sendo precedida de ofício ou ordem requisitória expedida pelo Juízo 
competente. 
Parágrafo Único - Para fins desta Lei, é considerada de pequeno valor, a obrigação de pagar 
quantia certa decorrente de decisão judicial transitada em julgado, que tenha condenado o 
Município de Igarapé-Miri, que não seja superior, à época da requisição, a R$ 7.087,22 (sete mil e 
oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), por credor individualmente considerado. 
Art. 2º. O valor previsto no art. 1º, parágrafo único, desta Lei será atualizado anualmente, a partir 
de 1º de janeiro de 2023, pelo teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 
Artigo 3º. O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata esta Lei, deverá ser 
realizado/efetuado, ao titular de obrigação de pequeno valor (credor), mediante depósito 
judicial, no prazo máximo de  90 (noventa) dias, cuja contagem terá início da partir da intimação 
pessoal do ente público por carga, remessa ou meio eletrônico. 
§ 1º. Os pagamentos de créditos oriundos da RPV (débitos fazendários), serão organizados em 
fila por ordem cronológica de apresentação. 
§ 2º. Os credores acometidos por doença grave, pessoa idosa e pessoa com deficiência, assim 
definidos na forma da lei, terão prioridade/preferência sobre todos os demais credores, no 
recebimento da requisição de pequeno valor (RPV).   
Artigo 4°. Se o valor da RPV ultrapassar o montante estabelecido no art. 1º, parágrafo único, 
desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a 
renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o 
precatório, na forma prevista no art. 1º desta Lei. 
Parágrafo único - É vedado o fracionamento, a repartição ou quebra do valor da execução, 
vedado no parágrafo 8° do artigo 100 da Constituição Federal, sem prejuízo da faculdade de o 
credor renunciar expressamente ao crédito de valor excedente ao fixado no parágrafo único, 
do art. 1° desta Lei, para receber através de RPV. 
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Artigo 5°. Para os pagamentos de que trata a presente Lei, será utilizada a dotação própria 
consignada no orçamento anual. 
Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
normativas e regulamentares em contrário, especialmente a Lei Municipal nº ............ 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pará, 14 de fevereiro de 2022.  

 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito de Igarapé-Miri 
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