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Lei Municipal nº 0636/2021    Manoel Emídio, 29 de novembro de 2021. 

 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ACORDO 

COM A EQUATORIAL PIAUÍ S.A. PARA QUITAR DIVIDA 

DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Manoel Emídio 

(PI) APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o parcelamento do 

débito decorrente do uso de energia elétrica com a Equatorial Piauí Distribuidora de 

Energia S.A, nos moldes da proposta que segue como anexo a este projeto de lei; 

Art. 2° - O valor do débito do Município de Manoel Emídio/PI que ora se  

autoriza o parcelamento é de R$ 1.308.419,98 (Um milhão, trezentos e oito mil, 

quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), atualizado até 16.11.2021. 

Art. 3° - O débito será quitado da seguinte forma: 

I - entrada de 5,0% do valor do débito que corresponde a R$ 65.421,00 (sessenta e cinco 

mil quatrocentos e vinte e um reais),  

II - o saldo devedor de R$ 1.242.998,98 (Hum milhão, duzentos e quarenta e dois mil 

novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) pagamento de 144 (cento 

e quarenta e quatro) de R$ 12.129,81 (doze mil cento e vinte e nove reais e oitenta e um 

centavos) 

III-. a taxa de juros que incidirá sobre o débito parcelado será 0,50%. 

§ 1° A entrada no valor de R$ 65.421,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e um 

reais), será dividia em 03 (três) parcelas de igual valor, qual seja, R$ 21.807,00 (vinte e um 

mil oitocentos e sete reais). 

§ 2° O valor das parcelas a serem quitadas deverá ser lançado na conta vinculada ao 

Orçamento Geral do Município. 
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§ 3° As parcelas da entrada e as parcelas de pagamento do saldo remanescente deverão 

ser adimplidas sempre no dia 20 (vinte) de cada mês. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

   

__________________________________________________ 

Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros 

Prefeita Municipal de Manoel Emídio - PI 
 

Sancionada, publicada e numerada a presente Lei sob o número 0636/2021, aos 

29 dias de novembro de 2021. 

 

 

 

Lucas Beserra de Araújo 

Secretário Municipal de Administração 


