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Lei nº 167/2021, de 25 de março de 2021. 
 

 

AUTORIZA O EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CELEBRAR 

ACORDO COM A EQUATORIAL 

PIAUÍ S. A. PARA QUITAR DÍVIDA 

DECORRENTE DO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA.  

 

 

 

A Câmara Municipal de Cristino Castro, Estado do Piauí, aprova e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - 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. 2º - O valor do débito do Município de Cristino Castro/PI que ora 

se autoriza o parcelamento é de R$ 1.476.412,94 (um milhão, quatrocentos e 

setenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), 

atualizado até 19.02.2021.   

 

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

 

I – entrada de 10% do valor do débito que corresponde a R$ 

147.621,29 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e 

nove centavos).  

 

II – o saldo devedor de R$ 1.328.771,65 (um milhão, trezentos e vinte 

e oito reais e setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), será 

adimplido pelo pagamento de 96 (noventa e seis parcelas) de R$ 17.461,96 

(dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).  

 

III -. a taxa de juros que incidirá sobre o débito parcelado será 0,50%. 
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§ 1º A entrada no valor de 147.621,29 (cento e quarenta e sete mil, 

seiscentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), será dividia em 05 (cinco) 

parcelas de R$ 29.524,25 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 

vinte e cinco centavos).  

 

§ 2º O valor das parcelas a serem quitadas deverá ser lançado na 

conta vinculada ao FPM. 

 

§ 3º As parcelas da entrada e as parcelas de pagamento do saldo 

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

 

Art. 4º - Por se tratar de confissão e acordo de parcelamento, deverão 

as partes peticionar nos processos que tramitam e que possuem como objeto a 

dívida ora negociada, informando a formalização da avença e requerendo a 

extinção dos feitos.  

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Cristino Castro (PI), 25 de 

março de 2021. 

 

FELIPE FERREIRA DIAS 

                             Prefeito Municipal 
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