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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 

 
Projeto de Lei nº 42/2018 
 
Relator: REINALDO ANACLETO – PDT 

 

 

Cuida-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do Executivo, 

cujo objeto é fixar o valor das obrigações de pequeno valor, para fins do 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, e adotar outras 

providências. 

Verifica-se que a matéria visa tão somente fixar as Obrigações de 

Pequeno Valor ou RPVs (Requisições de Pequeno Valor) do Município de 

Assis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e que, a partir deste teto, os 

demais valores passarão a fazer parte de precatórios. 

O parágrafo 4º do artigo 100, da Emenda Constitucional nº 

62/2009, estabelece que “para os fins do disposto no parágrafo 3º 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 maior benefício do regime geral de previdência social”. 

Cumpre destacar que o prazo para o pagamento das RPVs é de 

60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da mencionada 

requisição. 

Quanto ao mérito, tem-se que o estabelecimento deste teto tem 

por objetivo assegurar um melhor e mais seguro fluxo de caixa, tendo em 

vista que os pagamentos dependem das decisões judiciais. 
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No mais, nada obsta que o presente projeto seja submetido à 

discussão e votação em Plenário. Manifesto-me, portanto, favorável a sua 

regular tramitação. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 29 de Março de 2018.  

 

 
REINALDO ANACLETO – PDT 

Relator 
 
 

VALMIR DIONIZIO – PSD 
Presidente 

 
 

ANDRÉ GONÇALVES GOMES – PR 
Secretário 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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