
 

    PROJETO DE LEI Nº 026/2019. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 

empréstimo, através de contrato para o 

Departamento de Água, Arroios e Esgotos de 

Bagé, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), para a revitalização da fábrica de bueiros 

(material, limpeza, manutenção, troca de 

equipamentos e consertos diversos), interligação 

do novo reservatório para a rede de abastecimento 

da cidade, estudo e projeto para construção de 

ponte na Rua Ernesto Médici, colocação de 

galerias, e dá outras providências. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

 

     PROJETO DE LEI  

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar empréstimo, através de 

contrato para o Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), para a revitalização da fábrica de bueiros (material, limpeza, manutenção, 

troca de equipamentos e consertos diversos), interligação do novo reservatório para a rede de 

abastecimento da cidade, estudo e projeto para construção de ponte na Rua Ernesto Médici, 

colocação de galerias. 

 

§ 1o O pagamento do empréstimo que consta no caput deste artigo será efetuado em 

03 (três) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

a segunda e a terceira parcela no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) a vencer 

a primeira parcela 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, com os respectivos acréscimos e 

encargos previstos na referida Lei. 

 



 

§ 2º
 
Para efetivação dos pagamentos previstos no §1º, o Departamento de Água, 

Arroios e Esgotos de Bagé, efetuará o depósito na Conta Corrente nº 300-2, do Município de Bagé, 

Agência nº 2820, vinculado à execução desta Lei, do equivalente em moeda corrente nacional com 

atualização mensal da parcela a ser paga pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 

contados da efetiva data do empréstimo. 

 

Art. 2º Qualquer quantia devida pelo Departamento de Água, Arroios e Esgotos de 

Bagé, vencida e não paga, ou cujo pagamento ao Município de Bagé que tenha de ser efetuado, com 

relação ao empréstimo, será considerada em mora e deverá ser reembolsada de imediato pelo 

Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé ao município, acrescida de multa moratória de 

2% (dois por cento), sobre o valor devido independentemente de aviso ou notificação. 

 

Parágrafo único. Caso o Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé deixar de 

cumprir a obrigação de pagamento referida no caput deste artigo, o seu débito, adicionado da multa 

moratória de 2% (dois por cento) acima, ficará, até o dia em que se der o efetivo pagamento, sujeito 

à atualização monetária pelo índice do IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que será 

calculada e adicionada ao total do débito no último dia útil de cada mês civil e na data do efetivo 

pagamento, bem como à incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, 

calculados sobre o valor corrigido e adicionados ao total do débito, no último dia útil de cada mês 

civil e na data do efetivo pagamento. 

 

Art. 3º Será utilizado como recurso a seguinte dotação:  

 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 15 de março de 2019. 

 

 

DIVALDO LARA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos a essa Colenda Casa Legislativa tem por 

finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Departamento de Água, 

Arroios e Esgotos de Bagé, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde serão utilizados 

para a revitalização da Fábrica de Bueiros (material, limpeza, manutenção, troca de equipamentos e 

consertos diversos), interligação do Novo Reservatório para a rede de abastecimento da cidade, 

estudo e projeto para construção de ponte na Rua Ernesto Médici e colocação de galerias. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância para a comunidade 

bageense e, em vista disso, é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas 

Excelências na análise desta importante matéria. 

 

Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta relevante 

proposição. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 15 de março de 2019. 

 

                    

                                              

                                                                  DIVALDO LARA 

                                                                 Prefeito Municipal 

 


