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Es,tado do Plau! 
Prefeitura Munlclpal d.., AroeJr:is do [wm 

CNPJ n• 07.165549/0001•85 
RUA Aristarco Pc.cira , n°. 190 

CEP: 64.612-000 

manifestação expressa do Poder Executivo municipal à Distribuidora de 
Energia Elétrica, sob pena de não aptica,ção ou aplicação diferida. 

§ 4º - O Poder executivo do Municlpio de Aroeiras do ltaím, só poderá aplicar 
reajustes referentes aos últimos 12 meses, sob pena de preclusão. 

Art 7º - A Distribuidora de Energia Elétrica deverá manter cadastro atualizado 
dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da contribuição. 
fornecendo os dados constantes naquele para a autoridade administrativa 
competente pela administraçao da conlríbulçao, quando solicitado. 

Parágrafo ünico - Na hip(ltese em que a concessionária realinir com o 
oontrlbuin e o parcelamento de uma ou mais faturas de consumo de energia 
elétrica , o repasse do tributo será realizado dentro do período de pagamento 
das parcelas negociadas. 

Art. 8" - As hipóteses de isenção, para sua aplicação, deverao constar do 
Anexo I desta Lei, alcançando integralmente determinada classe de oonsu_mo: 
especificamente alguma failca de consumo dentre as classes estabelec,1das 
pelo Agente Regulador (ANEEL} e/ou; é posteriori, para casos particulares, 
Independentemente da ctasse de consumo ou localfzação geográfica, mediante 
prévia e formal solicftaçao do Poder EX"ecullvo, necessariamente com a 
identificação/informação db código único, sendo esta condição objetiva, 
,eq,uisito operacional à aplicação da isen.ção, exclusão do lançamento e 
cobrança do tributo por parte da Concesslonària. 

Parágrafo único - A localização geográfica de qualquer cliente não poderá ser 
evocada como hipótese de fsenção, cons.lderando que os critérios objetivos 
utili.zados pelo agente regulador (ANEEL) para a otasslficação dos clientes, 
privilegiam a predominãncia da carga e a atividade a ser desenvolvida na 
unidade consumidora. em detrimento da localização física desta. 

Art 9° - O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal do 
Municlpio de Aroeiras do ltaim programa de g,astos e Investimentos e balancete 
anual do Fundo Especial a ser criado para custear o serviço de iluminação 
póblica. 

An. 10" - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário, 

Art. 11º. - Fica revogada a Lei Municipal n" 63 de 12 de dezembro de 2008. 

Art. 12". - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrério. 
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PORTARIA Nº. Ol/2021 

FS1'All0 110 PIA UÍ 
rRtFF.ITUJU MlJNICH'AI , I)~; AIWEIRAS DO ITAIM 

CNl'J ll7.1 6S.549l000 1-85 
RnR Ari lar-co Pcrcín1, n•. 96 

Arociros do ltaím-PI 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS 00 ITAIM, ESTADO DO 
PIAUf, no uso de suas atribuições que o poder lhe confere. 

RESOLVE: 

Art. 1°. omear o Sr. LORRAN BARBOSA DE DEUS CPF Nº: 
032.822.143-08 no cargo de Secretário Mun icipa l de Saude e Saneamento Básíoo do 
Município de Aroeiras do ltaim - PI. 

Art. 2º. Esta Porta ria entra em vigor na data de sua 
publicação, revog;idas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPR,E-SE 

GAf31NE:TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 
ESTADO DO PIAUÍ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021. ' 

,N:FUTUAA IIUl9CIWI~ ot 

C:At!COIDO CON O PDYO 

PORTARIA Nº. 02/2021 

' 'i"'''"'(ltZ. 
N FRANCISCO DE DEUS 

Prefeito Municipal 

f:STAIJO no PIA 1 
PRE~'f:lTUIU MUNT<:ll'AI. m: AROT>;IIUS /)O ITAIM 

C P.I 7. 1(ó.549/0001./IS 
ltuR Ari luro l'ertini , n•. 96 

Arocir11sdo llaim-PI 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM, ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de· suas atribuições que o poder lhe confere. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear o Sr. WESTERSON GONÇALVES DE DEUS CPF 
NO: 028.198.363-67 no cargo de Tesoureiro da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamenlo Básico do Município de Aroeiras do ltaim - PI. 

Art. 2º. Esta Porta ria entra em vigor na data de sua 
pubrícaçào, revogadas as disposições em contrário. 

REG ISTRE-SE PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE 

. GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 
ESTADO DO PIAUI, EM 04 OE JANEIRO DE 2021. ' 
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