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 PROJETO DE LEI Nº 60/2018.

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO
MUNICIPAL  A  CONTRATAR
PARCELAMENTO  PARA
PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A
RGE – RIO GRANDE ENERGIA S.A..
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SEBERI,  RS,  Faz  saber  que  a
Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e  promulgo  a
seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar
parcelamento de dívida do Município para com a RGE – Rio Grande Energia
S.A.,  totalizando  o  valor  de  até  R$  160.688,97  (Cento  e  sessenta  mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos),  referente à
consumo de energia  elétrica  dos  próprios  do  Município  e  da  Iluminação
pública. 

Parágrafo Único. O valor total do débito de que trata o “caput”
deste artigo, será amortizado em até 12 (doze) parcelas mensais, fixas e
consecutivas,  com vencimento sempre no dia 12 (doze) de cada mês,  a
partir de setembro de 2018.

 
Art.  2º.  O Poder  Executivo  Municipal,  consignará  nas  Leis  de

Orçamento,  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  de  Plurianual  do  Município,
durante  o  prazo  estabelecido para  o  parcelamento,  dotações  suficientes
para  amortização do  principal  e  acessórios,  resultantes  do  cumprimento
desta Lei.

Art. 3º.  Fica também autorizado o Poder Executivo Municipal, a
inscrever na dívida fundada do Município, o valor do débito de que trata o
art. 1º desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 30 DE AGOSTO DE 2018.
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CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 60/2018

Senhores Vereadores:

Apraz-nos cumprimenta-lo cordialmente, bem como os demais
vereadores  desta  Insigne  Casa  Legislativa,  oportunidade  em  que
estamos encaminhando o presente Projeto de Lei, que autoriza o Poder
Executivo  Municipal  a  Contratar  Parcelamento  para  pagamento  de
débitos com a RGE – Rio Grande Energia S/A.

Inicialmente  queremos  esclarecer  de  que  o  débito  do  qual
estamos nos referindo no presente projeto de Lei, é relativo a débitos do
município junto a GRE referentes a consumo de energia  dos próprios
municipais e da iluminação pública.

Neste aspecto cabe frisar de que, o atraso ocorreu tendo em
vista a queda acentuada nas receitas de transferências, principalmente
nos exercícios de 2017 e 2018.

Sobre  esta  situação,  Vossas  Senhorias  são  sabedores  das
dificuldades  enfrentadas  por  todos  os  municípios  brasileiros,  e  mais
ainda pelo próprio Governo Federal e pelos Governos Estaduais, os quais
estão tendo sérias dificuldades em honrar com seus compromissos.

Frisamos de que o parcelamento poderá ser efetuado, uma vez
que já mantivemos contato com a RGE, e esta nos confirmou e autorizou
o  parcelamento,  sem que  isso  venha  a  causar  qualquer  prejuízo  ao
município no que se refere ao fornecimento de energia.

Para tanto precisamos autorização do Poder Legislativo ainda
no exercício de 2018, ao mesmo tempo em que estamos assumindo o
compromisso de pagar estes débitos rigorosamente em dia,  sem que
isso venha a causar qualquer transtorno para o Município.
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Certos  de  contarmos  com  a  especial  atenção  de  Vossas
Senhorias quanto ao estudo e aprovação em regime de urgência deste
Projeto de Lei, desde já agradecemos e apresentamos votos de estima e
consideração.

CLEITON BONADIMAN
Prefeito Municipal


