
PROJETO DE LEI Nº 118/2019.  

 

Concede o prazo até o dia 31/12/2019 para o 

contribuinte regularizar todas as dívidas 

existentes ou do Exercício junto ao 

Departamento de Água, Arroios e Esgoto de 

Bagé – DAEB. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, o 

uso de suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte,  

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1° Concede o prazo até o dia 31/12/2019 para o contribuinte regularizar todas 

as dívidas existentes ou do Exercício junto ao Departamento de Água, Arroios e Esgoto de 

Bagé – DAEB, nos termos que especifica. 

 

Parágrafo Único. Os parcelamentos dos débitos a que se refere o caput deste artigo, 

serão pagos, observadas as condições abaixo: 

 

I – No pagamento em 06 (seis) parcelas, terão exclusão de 50% do total da multa e 

dos juros dos respectivos débitos. 

II – No pagamento em 12 (doze) parcelas, terão exclusão de 30% do total da multa e 

dos juros  dos respectivos débitos. 

III - No pagamento integral, ou seja, em parcela única, terão exclusão total da multa 

e dos juros devidos, na data da quitação. 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de Setembro de 2019.  

 

 

 



DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

 

  Senhores vereadores,  

 

Apresentamos à apreciação desta Colenda Casa, Projeto de Lei buscando promover 

os ajustes necessários à regularização das dívidas decorrentes de tarifa, taxas e outros 

serviços do DAEB, com a intenção de possibilitar aos contribuintes a oportunidade de 

efetuar o pagamento das dívidas existentes com a Autarquia. 

 

Essa Lei se faz necessária tendo em vista que o Departamento de Água, Arroios e 

Esgotos de Bagé, possui alta inadimplência de débitos, ajuizados, parcelados e não 

cumpridos. 

 

Para tanto, oferece a oportunidade de resgatar em curto prazo, a adimplência através 

da concessão de descontos de juros e multas que facilitam a quitação de obrigações tidas 

por insolúveis. 

 

Diante ao exposto, estas são as razões pelo qual submetemos o presente Projeto de 

Lei complementar à elevada apreciação dessa casa legislativa, solicitando desde já a sua 

aprovação, diante das justificativas acima prestadas e contando com a compreensão de 

Vossas Excelências para apreciação desta importante matéria, pedimos a devida vênia para 

aprovação deste projeto de lei. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal  

 


