
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N ° 125 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006

Dispõe sobre a autorização para pagamento de
dívidas, com utilização de cotas do Imposto sobre
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, e do repasse do Fundo
de Participação dos Municípios, e dá outras providências.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Floresta do
Araguaia, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Município de Floresta do Araguaia, autorizado a
utilizar as cotas do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação e os repasses do Fundo de Participação
dos Municípios, de sua titularidade e realizados em favor do mesmo,
para fins de pagamento de dívidas decorrentes do fornecimento de
energia elétríca pública, referentes aos serviços inerentes ao sistema de
iluminação pública, bem como, os próprios municipais.

Art. 2°. A autorização para o pagamento de dívida do Município de
Floresta do Araguaia contemplará as despesas de capital, prestações de
serviços, fornecimento de energia elétríca e outras delas decorrentes,
inclusive para pagamento de consumo de energia elétríca aos próprios
municipais, e para as relativas ao custeamento do sistema de iluminação
pública, com sua implantação, ampliação, melhoramentos,
aperfeiçoamentos, manutenção e demais atos e serviços para o fim a que
se destina.

Art. 3°. As ordenações e gerenciamento para autorização de que
trata o artigo anterior, ficarão a cargo do Poder Executivo Municipal,
sem prejuízo à prestação de contas anuais, na forma da lei.

Art. 4°. Fica o Município de Floresta do Araguaia, através de seu
Prefeito, devidamente autorizado a firmar com a Centrais Elétricas do
Pará - CELPA, termos, acordos, promessas e demais instrumentos legais,
com o objetivo de pagamento de dívidas provenientes do custeamento do
sistema de iluminação pública, e fornecimento de energia elétríca da
iluminação pública, no valor debitórío de R$ 268.954,45 (Duzentos e

Avenida ]K, n" 1962, Centro
CEP.: 68.543-000



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e
Cinco Centavos), sendo tal pagamento em uma entrada no valor de R$
4.840,81 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um
Centavos) e mais 84 (oitenta e quatro) parcelas iguais ou já reajustadas
de R$ 3.144,21 (Três Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um
Centavos), em moeda corrente e legal no País, em caráter irrevogável e
irretratável, através de cotas decorrentes de Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - /CMS, em contas correntes de titularidade do Município
de Floresta do Araguaia, o vencimento da primeira parcela para o dia 14
de marco de 2006.

Art. 5°. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das
dotações orçamentarias próprias previstas na Lei Orçamentaria Anual
para o presente exercício financeiro, suplementadas se necessário.

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/Pará, em 23 de fevereiro de 2006

li Bajltíino dos Santos
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