
 

 

 
LEI N.º 4.095/2021 

 

Define, no âmbito da 
administração pública do 
Município de Ibiraçu, o valor 
máximo para pagamentos de 
débitos ou obrigações via RPV 
– Requisição de Pequeno Valor, 
nos termos previstos no §§ 3º 
e 4º, do art. 100, da 
Constituição Federal. 

 
O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais; 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Para os efeitos do disposto nos §§ 3º e 4º, do 

art.100, da Constituição Federal, nas demandas judiciais com sentença 
transitada em julgado, de que resultem condenações de pagamento de 
quantia certa em desfavor do Município de Ibiraçu, suas autarquias e 
fundações constituídas sob regime de direito público, serão consideradas 
como de pequeno valor os débitos e obrigações que tenham valor igual 
ou inferior a R$ 6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e 
cinqüenta e sete centavos). 

 
Parágrafo único. O valor estipulado no caput deste artigo 

será reajustado sempre que ocorrer aumento do valor do maior 
benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, aplicando-se os 
mesmos percentuais de reajuste através de Decreto Municipal. 

 
Art. 2º As obrigações de pequeno valor serão consideradas 

tomando-se em conta o valor total da execução. 
 
§1º São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do 

valor da execução, de modo a que o pagamento se faça, em parte, na 



 

 

forma estabelecida nesta Lei e, em parte, mediante a expedição de 
precatório. 

 
§2º É vedada a expedição de precatório complementar ou 

suplementar do valor pago na forma desta Lei. 
 
Art. 3º O pagamento das obrigações de pequeno valor será 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contados da entrega da 
requisição e será observada a ordem cronológica dos ofícios requisitórios 
protocolizados junto ao Município, o qual manterá lista pública 
atualizada. 

 
Art. 4º Se o valor da obrigação ultrapassar aquele 

estabelecido no art. 1º desta Lei, o pagamento far-se-á, sempre, por 
meio de precatório, sendo facultado à parte credora a renúncia ao 
crédito do valor excedente, para que possa optar pelo recebimento do 
valor sem precatório, conforme procedimento estabelecido nesta Lei. 

 
Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante 

Decreto, as providências administrativas necessárias ao fiel 
cumprimento da presente Lei. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 17 de 

maio de 2021. 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal  

 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 17 
de maio de 2021. 
 

 
CAROLINA ARAÚJO MODENESI 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  
 


