
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 032/2021 DE 20 DE JANEIRO DE 2021

 
Ementa: Dispõe sobre a correção e atualização
do valor da RPV, na forma em que especifica e
dá outras providências.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso
de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO, ser o Chefe do Executivo Municipal, o
responsável pelo exercício e direção superior da administração
pública municipal, consoante prescreve o art. 45, inciso II, da
LOM;
CONSIDERANDO, o que disciplina os §§ 3º e 4º do art 100
da Carta Republicana de 1988, quanto ao valor que cada ente
público poderá estabelecer como sendo obrigação de pequeno
valor para efeito de RPV – Requisição de Pequeno Valor -;
CONSIDERANDO, a Lei Complementar nº 343/2014, de 05
de agosto de 2014, que fixou o referencial do que seja
obrigação de pequeno valor decorrente de decisões judiciais no
âmbito desse Município;
CONSIDERANDO, o que disciplina o § 2º do art 1º da retro
mencionada lei, (LC nº 343/14) quanto a metodologia de
correção e atualização do valor estipulado como sendo
obrigação de pequeno valor;
CONSIDERANDO, que por meio da Portaria MTP/ME nº 12,
de 17 de janeiro de 2022, o Ministério da Economia reajustou
em 10,16% (dez inteiro e dezesseis décimos por cento) os
benefícios pagos pelo – INSS – Instituto Nacional do Seguro
Social -;
CONSIDERANDO, que os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II- decidam recursos administrativos;
CONSIDERANDO, que a motivação deve ser explícita, clara
e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos em leis (LC nº 343/14, LO nº 385/17, Port
12/22) anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato; e,
CONSIDERANDO, que o ato administrativo não pode ser
objeto de delegação, quando dispor sobre:
I- edição de atos de caráter normativo;
II- decisão de recursos administrativos;)
III- matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade;
R E S O L V E
Art. 1º Reajustar o valor das obrigações ou débitos
considerados de pequeno valor, no âmbito municipal, no
percentual de 10.16% (dez inteiro e dezesseis décimos) por
cento.
Parágrafo único: Com a aplicação do percentual estabelecido
no caput, o valor dos débitos e/ou obrigações de pequeno valor,
passa dos atuais R$ 6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta
reais) para R$ 7.116,34 (sete mil, cento e dezesseis reais e
trinta e quatro centavos).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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