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LEI 447/2001.                                                                       Curralinho, 18/12/2001. 

 
Dispõe sobre Cobrança de Taxa de Energia Elétrica 
para a Vila Recreio do Piriá no Município de 
Curralinho e dá outras providencias. 

 
O Prefeito Municipal de Curralinho propõe e a Câmara Municipal, aprova a seguinte lei. 
 

Art. 1º –  Fica criada a Cobrança de Taxa  de Energia Elétrica, para os consumidores da 

Vila Recreio do Piriá – Distrito II do Município de Curralinho, atualmente mantida pela 
Administração Pública Municipal. 
 Art 2º -  Os parâmetros adotados como cálculos, reajustes das cobranças, obedecem aos 

mesmos critérios adotados pela Rede Celpa, eximindo-se, no entanto, os moradores das 
cobranças de Taxa de Iluminação Pública e o ICMS.  

Parágrafo Único: As Taxas serão cobradas em três categorias de consumo sendo: 

I – Consumidores com até  25 KWH por mês pagarão R$  6,00 
II – Consumidores com até  37 KWH por mês pagarão “  10,00 
III – Consumidores acima de 37 KWH por mês, pagarão por KWH  levantado. 
Art 3º - O Fornecimento de Energia Elétrica na Vila Recrio do Piriá, será de 5:00 hs 

diariamente ou 35:00 hs Semanais, não podendo ultrapassar esse limite, mas permite as 
adaptações no horário. 

Parágrafo Único: A Cada hora acrescida ao horário estabelecido no caput do Art. 3º, será 

acrescentado  o Percentual de 16.7% sobre os valores mencionados no Parágrafo Único do Artigo 
2º.   
 Art 4º - O Período de Vencimentos para pagamento das Taxas de Energia Elétrica, será até 

o 15º dia do mês subseqüente. 
 Art. 5º - Haverá corte no fornecimento de energia elétrica, ao consumidor que  deixar de 
pagar duas faturas vencidas. 
 Parágrafo Único: Haverá taxa de Religação no valor de R$ 3,00 (três reais), com o serviço 

executado em 24 horas.  
 Art. 6º - As Arrecadações previstas serão efetuadas pelo Departamento de Arrecadação e 

Tributos da Prefeitura Municipal de Curralinho.  
Art. 7º - A Cobrança de Taxa de Energia ora criada, visa cobrir parte das Despesas 

realizadas pelo atual  Sistema daquela Vila, cujo valor não  deve sobrecarregar os usuários. 
Art. 8º -  A cobrança de taxa, não isentará qualquer órgão público, entidades civis, 

filantrópicas e igrejas.  
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, com efeitos a partir de 01/01/2002. 
Dê-se Ciência, cumpra-se e publique-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho 
 
 
 
 
 
ÁLVARO AIRES DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
Oficio nº 102/2001. 
Ilmo. Sr. 
Candido Andrade da Silva e demais vereadores. 

 
Em anexo estamos enviando ao Poder Legislativo, Projeto de Lei que Cria a Cobrança de 

Taxa de Consumo de Energia Elétrica, para os usuários da Vila Recreio do Piriá, Distrito II, à partir 
de 01 de Dezembro de 2001. 

Como é do conhecimento dos Vereadores Municipais, as Novas Medidas jurídicas impostas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o ano  de 2000, fazem com que o Poder Público adote 
posturas próprias no âmbito Municipal, sendo uma delas, que as unidades municipais passem a 
Arrecadar Receitas Próprias e de seus serviços. 

Como poderão verificar, a partir deste projeto e de outros já inseridos no PPA 2002/2005, 
arrecadações  estão previstas para o aumento da Receita do Município, como cobrança de IPTU, 
Água, Taxas de Alvarás, ISS, Receitas Patrimoniais, Receitas Tributárias.  

Precisamos aumentar nossos recursos que hoje estão restritos às transferências 
governamentais, como o FPM e Fundef e ICMS.  

Por isso, vimos pedir o total apoio do Poder Legislativo para que se possa implantar as 
necessárias  medidas de arrecadações de  tributos Municipais. Lembrando que há mais de 30 
anos, o Município de Curralinho não pratica tais cobranças. 

A Taxa de Luz que vai ser cobrada na Vila do Piriá, servirá para amenizar as despesas com 
aquele Novo Sistema de Luz, que foi  modernizado e agora conta com luz de qualidade para os 
moradores. 

Esperando contar com o parecer favorável e aprovação do plenário. 
Agradecemos  

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho 
Em, 16 de Novembro de 2001. 
 
 
 
ÁLVARO AIRES DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL  
 


