
Municipio de IIha Comprida 
Estancia Balnearia 

MENSAGEM 
OF. GP. N° 035/2021. 

I1ha Comprida, 13 de abril de 2021. 

Senhor Presidente 
Nobres Vereadores, 

E com imensa satisfacao, com nossos respeitosos e cordiais cumprimentos, que passamos 
as maos de Vossas Excelencias, 0 incluso Projeto de Lei, que AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REALIZAR PARCELAMENTO PERANTE A SABESP, OEFERECENDO QUOTAS 
PARTESS DE ICMS COMO GARANTIA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

o presente projeto de lei e fundamental ante a necessidade de parcelamento da divida desta 
Municipalidade com a Sabesp, com base nos valores de referencia 02/2021. 

Para a realizacao do citado parcelamento e necessario ofertar como garantia quotas partes 
de ICMS. 

Por oportuno inform amos que 0 parcelamento autorizado atraves da Lei 1725, de 09 de 
setembro de 2020, esta em vigor. 

Diante do exposto, queremos solicitar aos Nobres Vereadores, que 0 Projeto de Lei 
submetido atraves da presente, seja apreciado e aprovado por essa Colenda Casa de Leis, em carater de 
urgencia. 

A Exma. Senhora 
ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
ILHA COMPRIDAISP 
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Municipio de IIha Comprida 
Estancia Bolnedrlo 

PROJETO DE LEI N.o 035/21 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
REALIZAR PARCELAMENTO PERANTE A SABESP, 
OEFERECENDO QUOTAS PARTESS DE ICMS COMO 
GARANTIA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

o Prefeito Municipal de Ilha Comprida, Estado de Sao Paulo, no uso das atribuicoes que Ihe 
sao conferidas pela Lei Organica, FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1° Fica 0 Chefe do Poder Executivo autorizado a reconhecer a divida com a Sabesp concernente ao 

debito das faturas de con sumo em aberto, consolidada em junho do corrente ano, no importe de 

R$ 217.002,00 (duzentos e dezessete mil e dois reais), e a celebrar 0 respectivo termo de 

parcelamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 4.520,87 (quatro mil quinhentos e 

vinte reais e oitenta e sete centavos). 

§ 10 Como garantia do adimplemento, fica 0 Poder Executivo autorizado a conceder os recursos 

oriundos da quota parte recebida pelo Municipio do Imposto sobre Operacoes relativas a 
Circulacao de Mercadorias e sobre a Prestacao de Services. 

§2° 0 Municipio devera anualmente prever em sua Lei Orcamentaria dotacoes orcamentarias 

especificas ao atendimento das obrigacoes decorrentes do parcelamento, estando autorizado a 

abrir creditos suplementares ou especiais, em conformidade com a Lei Federal n" 4.320/64, e Lei 

Complementar Federal n" 101/2000. 

§3° Fica 0 Chefe do Poder Executivo autorizado a viabilizar 0 acesso 11 garantia referida no § 10 por 

meio de debito em conta corrente das parcelas do acordo autorizado no caput, vencidas e nao 

pagas, em conta corrente de sua titularidade, mantida especificamente para 0 recebimento dos 

recurs os oriundos das quotas de participacao na arrecadacao do (CMS. 

Art. 2° Fica 0 Poder Executivo autorizado a fazer todos os ajustes necessaries nas pecas orcarnentarias 

para 0 atendimento da presente Lei. 

As despesas decorrentes da execucao da presente Lei, serao atendidas por conta das dotacoes 
proprias, consignadas no Orcamento vigente e suplementadas, se necessario, de acordo com as 
normas legais vigentes. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

I'" -- 
JUNIOR 
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