
LEI N° 2.489/2004 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO A 
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – 
ESCELSA, OFERECER GARANTIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, para firmar 

contrato de financiamento, com a Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA, 
objetivando atender ao combate do desperdício de energia e melhoria da segurança 
pública, dentro das características do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – 
RELUZ, no valor total de R$ 324.180,10 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta reais 
e dez centavos), sendo que R$ 243.135,07 (duzentos e quarenta e três mil, cento e trinta e 
cinco reais e sete centavos) são recursos da Reserva Global de Reversão – RGR da 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS e R$ 81.045,03 (oitenta e um mil, 
quarenta e cinco reais e trinta centavos) a contrapartida do Município, observadas as 
disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito. 

 
§ 1º. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 

serão obrigatoriamente aplicados na execução do Projeto de Eficiência Energética do 
Sistema de Iluminação Pública. 

§ 2º. Os custos relativos a elaboração dos projetos básicos e executivos de 
melhoria da iluminação pública, poderão ser incluídos a título de contrapartida. 

 
Art. 2º. São condições do valor a que se refere o art. 1º desta Lei: 
 
I – Carência de doze meses, contados a partir da efetiva liberação da 

primeira parcela de recursos pela ELETROBRÁS à ESCELSA. 
II – O saldo devedor do financiamento será reajustado anualmente, com 

base na variação “pro rata temporis” no índice estabelecido pela legislação vigente para a 
correção monetária dos recursos da Reserva Global de Reversão - RGR e será amortizado 
em trinta e seis parcelas mensais, iguais e sucessivas. 

III – A taxa de juros aplicada será de cinco por cento ao ano, calculados 
“pro rata temporis” sobre o saldo devedor corrigido, vencível mensalmente no último dia de 
cada me-s, incorporados ao saldo devedor durante o período de carência. 

IV – As taxas de administração da ELETROBRÁS e ESCELSA serão de 
um vírgula cinco por cento e um por cento respectivamente, calculada “pro rata temporis” 



sobre o saldo devedor corrigido, vencível mensalmente no último dia útil de cada mês, 
incorporados ao saldo devedor durante o período de carência. 

 
Art. 3º. Com o escopo de garantir o adimplemento das parcelas do 

financiamento, o Município outorga à ESCELSA autorização para proceder o débito na 
conta vinculada do ICMS, mantida junto a instituição financeira repassadora de cotas 
municipais do referido imposto. 

Parágrafo Único.  Para garantia do principal e encargos da operação de 
crédito, a ESCELSA poderá utilizar, em caso de inadimplemento do pagamento de 
quaisquer das parcelas do financiamento, parte do produto de arrecadação da Contribuição 
de Iluminação Pública (CIP), que exceda o valor da fatura de consumo de iluminação 
pública, a ser repassado ao Município, para a quitação das parcelas, devidamente, 
acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

 
Art. 4º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do 

financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 
 
Art. 5º. O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos 

necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Município no Projeto e das 
despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da 
operação de crédito autorizada por esta Lei. 

 
Art. 6º. Para fazer face ao disposto nesta Lei fica o Poder Executivo 

autorizado, a abrir no orçamento vigente créditos adicionais, suplementares ou especiais, 
obedecido o disposto no art. 43, §§ e incisos da Lei Federal 4.320/64. 

 
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu-ES, 16 de abril de 2004. 

 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 16 de abril de 2004. 

 
 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


