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Secretaria de Comunicação

Governo Doria mais uma vez ataca os direitos da 
população e do funcionalismo. Enviou o projeto de 
lei 899/2019, que tramita em regime de urgência na 
Assembleia Legislativa, limitando a R$ 11 mil o paga-
mento de Requisições de Pequeno Valor (RPV). O pior 
de tudo é que esse valor é ainda menor que R$ 11 mil, 
porque sobre ele incidirá o desconto do IAMSPE e da 
SPPREV, Imposto de Renda e outros itens, fazendo com 
que restem ao servidor cerca de R$ 7 mil.

Esse tipo de pagamento (RPV) deve ser quitado 
em 90 dias após sua apresentação pelo credor. 
Valores maiores que os do RPV se transformam em 
precatório, que, pela lei, tem que ser pago no ano 
posterior à sua apresentação. Ocorre que, no ano 
de 2019, ainda estão sendo pagos os precatórios 
relativos a 2001, quando deveriam ser pagos os 
relativos a 2018. Ou seja, há um atraso de 17 anos!

Se o valor atual para que o crédito não se trans-
forme em precatório em vez de RPV, que  é de R$ 
30 mil, já é prejudicial a grande parte dos credores 
do Estado, calcule-se se for reduzido a apenas R$ 
11 mil. É um absurdo inaceitável!

Temos que derrotar esse projeto! Por isso, a 
APEOESP convoca para o ato do dia 15/10, às 14 
horas, na Alesp:  no mínimo dois professores por 
subsede, inclusive os que encaminharam e estão 
encaminhando os documentos para a ação do quin-
quênio, pois para esses, se o projeto for aprovado, 
o pagamento se dará por meio de precatório em 
vez de RPV.

Após o ato, todos e todas devem permanecer na 
Assembleia Legislativa, pois existe a possibilidade 
de que este projeto seja votado a qualquer tempo. A 
sessão deliberativa começa por volta das 17 horas.

TODOS À ALESP 
DIA 15/10 - 14 HORAS

CONTRA O PL 899/19 
QUE REDUZ O PAGAMENTO 

DE REQUISIÇÕES DE 
PEQUENO VALOR

15/10 -  TODOS À  ALESP  (NA  RAMPA  EM  FRENTE  AO  EXÉRCITO)!

VAMOS  DERROTAR  MAIS  ESSE  ATAQUE  DE  BOLSODORIA.


