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PROJETO DE LEI Nº 057-02/2018 
  

Dispõe sobre as requisições de pequenos 
valores – RPV’s e dá outras providências. 

 
Art. 1º As requisições de pequenos valores (RPV’s) do Município de Estrela 

passam a ser adequadas ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
Parágrafo único. É vedado o pagamento através de requisição de pequeno 

valor quando o montante superar o disposto neste artigo, devendo o mesmo ser feito 
por meio de precatório.  
  

Art. 2º Em virtude da programação financeira e orçamento, o Juiz ou Tribunal 
que determinar o pagamento por RPV concederá o prazo mínimo de 90 (noventa) dias 
para o inicio do adimplemento.  
  

Art. 3º O Município de Estrela poderá efetivar o parcelamento das RPV’s se lhe 
aprouver em até 03 (três) parcelas mensais iguais e consecutivas, contando-se o 
prazo para início do pagamento a partir de 60 (sessenta) dias do recebimento da 
determinação judicial.  
  

Art. 4º Os recursos para atendimento dos encargos desta Lei correrão à conta 
das dotações constantes do orçamento vigente.  
  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 
Municipal nº 5.551 de 20 de junho de 2011. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de maio de 2018. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Jônatas dos Santos 

Secretário da Administração e Recursos Humanos 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de maio de 2018. 
 

 

 

 

 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 057-02/2018 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 057-

02/2018, que dispõe sobre as requisições de pequenos valores – RPV’s e dá outras 
providências. 

Em atendimento aos princípios da legalidade, eficiência e 
diretrizes orçamentárias, tal medida é fundamental para a organização e planejamento 
dos pagamentos a serem realizados pelo Município de Estrela, considerando ainda a 
legislação que dispõe a receita e a despesa do exercício corrente (Lei 7.003 de 12 de 
dezembro de 2017). 

Desta forma, o Poder Público Municipal atenderá aos 
pagamentos que lhe sejam determinados, através de requisições de pequenos 
valores, em consonância com as disponibilidades orçamentárias vigentes.  

Desta forma, em vista da relevância deste Projeto, 
aguarda-se análise e emissão de Parecer.   

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 

 


