
LEI N° 

. 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONFESSAR E PARCELAR DÉBITOS 

ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À ENERGISA S/A E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

   

 O Prefeito Municipal de Jaciara, 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

 

  Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Term

parcelamento dos débitos oriundos do consumo de energia elétrica, vencidos até o mês de dezembro de 

2016e parcelamentos de acordos firmados anteriormente, junto á concessionária de energia elétrica 

ENERGISA S/A. 

 

  Artigo 2º. Fica o poder 

de R$ 2.798.006,25 (Dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e seis reais e vinte e cin

confessado em 45 (quarenta e cinco

integrante desta lei.  

 

  Artigo 3º.  As despesas oriundas com o parcelamento do débito correrão por conta de rubrica 

própria consignada no orçamento do Município: 01.04.06.28.843.0003.1360.46.90.71.00.

 

  Artigo 4º. Esta lei entra em 

contrário. 

 

 

 

LEI N° 1.742 DE 31 DE MARÇO DE 2017 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONFESSAR E PARCELAR DÉBITOS 

ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À ENERGISA S/A E DÁ OUTRAS 

de Jaciara, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Term

débitos oriundos do consumo de energia elétrica, vencidos até o mês de dezembro de 

2016e parcelamentos de acordos firmados anteriormente, junto á concessionária de energia elétrica 

Fica o poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a totalidade do débito que é 

(Dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e seis reais e vinte e cin

ta e cinco) parcelas, cujos valores constantes da plani

As despesas oriundas com o parcelamento do débito correrão por conta de rubrica 

própria consignada no orçamento do Município: 01.04.06.28.843.0003.1360.46.90.71.00.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONFESSAR E PARCELAR DÉBITOS 

ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À ENERGISA S/A E DÁ OUTRAS 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD,  no uso suas atribuições 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de confissão e 

débitos oriundos do consumo de energia elétrica, vencidos até o mês de dezembro de 

2016e parcelamentos de acordos firmados anteriormente, junto á concessionária de energia elétrica 

Executivo Municipal autorizado a parcelar a totalidade do débito que é 

(Dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e seis reais e vinte e cinco centavos), 

cujos valores constantes da planilha anexa, são parte 

As despesas oriundas com o parcelamento do débito correrão por conta de rubrica 

própria consignada no orçamento do Município: 01.04.06.28.843.0003.1360.46.90.71.00. 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 



 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 31 DE MARÇO DE 2017

 

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 31 DE MARÇO DE 2017

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

PREFEITO MUNICIPAL 

CLAUDIO XIMENES LOPES 

Secretário de Administração e Finanças 

Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 31 DE MARÇO DE 2017 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 


