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LEI N° 2.294/2017 

 

“Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 2227/2016 que autoriza o poder executivo a fazer acordo de                  

parcelamento de dívida com a COPASA e dá outras         

providências correlatas.”  

 

A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições              
legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º - O art. 2º da Lei Municipal nº 2227/2016, passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 2º - O pagamento do parcelamento de débito do Município de Itamonte junto a               
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/S.A., se dará da seguinte forma: 
 
a) O Município de Itamonte pagará à vista o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de                   
entrada no momento da assinatura do Termo de Renegociação de Dívida.  
 
b) O restante do débito no valor de 439.932,08 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos                
de trinta e dois reais e oito centavos), será liquidado em 60 parcelas mensais e consecutivas,                
sendo que as 12 (doze) primeiras parcelas serão de 8.846,29 (oito mil oitocentos e quarenta               
e seis reais e vinte e nove centavos, já acrescidas de juros de 0,5% a.m. (meio por cento ao                   
mês) pela Tabela Price. 
 
c) O saldo devedor será atualizado, a cada 12 meses, pela variação acumulada do índice de                
Preços ao Consumidor – IPCA (IBGE), relativo aos últimos 12 meses, contados a partir do mês                
de assinatura deste contrato. Consequentemente, os valores das parcelas também serão           
atualizados a cada 12 meses e continuarão a ser acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento                 
ao mês) na Tabela Price. 
 
d) O cálculo da atualização monetária do saldo devedor a que se refere à alínea anterior, será                 
efetuado conforme a seguinte formula: 
 
SDa = SD x I 
 
 
Onde: 
SDa = saldo devedor atualizado 
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I = valor do número índice correspondente à variação acumulada do IPCA/IBGE, relativa aos              
últimos 12 meses; 
SD = saldo devedor apurado a casa 12 doze meses após a assinatura do contrato, calculado                
da seguinte forma: 
SD=VN – Amort 
  
Onde: 
VN = valor do principal (PO) do contrato, aplicado para o 1º ano, e o saldo devedor atualizado                  
(SDa) para os demais anos.; 
Amort = somatório dos valores amortizados nos últimos 12 (doze) meses.” 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em                 
contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Itamonte, 01 de dezembro de 2017. 
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