
LEI MUNICIPAL Nº 222/2003, de 03 de julho de 2003. 

 

 

 Cria o Fundo de Eletrificação Rural – FER – Cria o Programa de 

Eletrificação do Município, estabelece incentivos e dá outras 

providências. 

     

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  

    Art. 1º - É criado o Fundo de Eletrificação Rural – FER – destinado a 

financiar, subsidiar e promover adiantamento de valores para a execução das redes de eletrificação e 

melhoramentos que beneficiem pequenas propriedades da zona rural do Município.  

 

    Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, considera-se pequena 

propriedade rural a gleba não excedente a 25 ha (vinte e cinco hectares). 

 

    Art. 2º – A concessão dos benefícios constantes desta lei somente se 

reputarão válidos e possíveis perante o atendimento dos seguintes requisitos: 

 

I - Existência de dotação orçamentária; 

II - Disponibilidade de caixa; 

III - Aprovação do projeto pela Concessionária de Energia Elétrica; 

IV - Autorização por parte da Administração Municipal. 

 

    Art. 3º - Atendidos os requisitos do artigo anterior, o município 

subsidiará parte dos custos de execução da obra e financiará a parte restante. 

 

Parágrafo Primeiro – A Administração Municipal utilizará como 

critério para  a concessão dos benefícios, a proporção do tamanho da propriedade do beneficiado, 

seguindo a tabela abaixo: 

 

Tamanho da Propriedade (ha) Máximo de Subsídio (%) Máximo de Financiamento (%) 

Até dez 95 05 

Até quinze 80 20 

Até vinte 70 30 

Até vinte e cinco 60 40 

 

    Parágrafo Segundo – Tanto o valor correspondente ao subsídio como o 

financiamento, serão repassados diretamente a empresa executora da obra. 



 

    Art. 4º - Os interessados deverão cadastrar-se na Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças, atendendo os seguintes requisitos: 

 

    I – Deverão comprovar a posse ou propriedade da terra, que deverá 

enquadrar-se no Parágrafo Primeiro do artigo 3º da presente Lei; 

 

    II – O interessado deverá residir no município; 

 

    III – Os interessados não poderão estar inadimplentes com qualquer outro 

programa anteriormente implantado pelo Município; 

 

    IV – Possuir inscrição no Talão do Produtor no Município de Novo 

Xingu – RS. 

 

    Parágrafo Único – Caso o agricultor não tenha terra em sua propriedade, 

sendo arrendatário ou parceiro, este deverá declarar a sua situação, submetendo-se a fiscalização da 

veracidade das informações por parte da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 

    Art. 5º - A Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças fará a 

fiscalização para a comprovação da veracidade das informações prestadas em cumprimento ao 

disposto no inciso I do artigo 4º da presente Lei. 

    

    Art. 6º - Constituem recursos do FER:  

 

    I – os aprovados em Lei Municipal, constantes dos orçamentos; 

    II – os auxílios e subvenções específicos, concedidos por órgãos ou 

entidades públicas federais e estaduais; 

    III – os recebidos de entidades ou empresas privadas, em doação; 

    IV – os provenientes de financiamentos obtidos em instituições bancárias 

oficiais; 

    V – os recebidos dos beneficiários, em doação; 

    VI – os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades; 

    VII – os provenientes dos ressarcimentos dos financiamentos concedidos 

pelo município. 

 

    Art. 7º - O FER será administrado pela Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças.  

 



    Art. 8º - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças manterá os controles contábeis e financeiros de movimentação do FER, obedecidas as 

disposições da Lei nº 4.320/64, e fará tomada de contas dos recursos aplicados.  

 

    Parágrafo Único - Os recursos do FER serão depositados em conta 

especial em estabelecimento de crédito, a critério da Administração.  

 

    Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente 

exercício, um crédito especial de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) destinado a atender os 

objetivos do FER, sob o seguinte elemento de despesa: 

 

05                - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01            - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 

05.01.51  - ENERGIA 

05.01.51.752   - ELETRIFICAÇÃO RURAL 

Projeto/atividade  - Distribuição de Energia Elétrica no interior do Município 

4.4.90.51.00.0020 - Obras e Instalações     R$ 43.000,00 

 

    Art. 10 - Servirá de suporte para a cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior, as seguintes dotações orçamentárias: 

 

1014   - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO INTERIOR 

4.4.90.51.00.00.0001 - Obras e Instalações     R$   6.000,00 

4.4.90.51.00.00.1060 - Obras e Instalações     R$   2.000,00 

 

05   - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA 

05.02   - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 

1011   - INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA DIRETORIA 

4.4.90.51.00.00.0001 - Obras e Instalações     R$   2.800,00 

 

09   - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

09.09   - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9.999   - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9.9.99.99.00.00.0001 - Reserva de Contingência    R$ 32.200,00 

 

Art. 11 - o valor financiado pelo Município será ressarcido ao FER em 

moeda corrente nacional até a data de 31 de maio do ano subseqüente ao da sua concessão, corrigido 

pelo IGPM-FGV do período compreendido entre a assinatura do contrato e seu pagamento. 

 

Parágrafo Único - Se o pagamento do financiamento não ocorrer na data 

do vencimento, o referido valor será acrescido de juros à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa 

de 10% (dez por cento). 



 

    Art. 12 - Os adiantamentos seguirão os ditames do documento assinado 

com a Concessionária de Energia Elétrica.  

 

Art. 13 - Os recursos provenientes do ressarcimento do financiamento, 

por parte dos agricultores beneficiados, poderão ser utilizados pela administração para a execução de 

quaisquer outras obras de sua conveniência. 

 

Art. 14 – É criado o Programa de Eletrificação do município de Novo 

Xingu – RS, o qual possibilitará a instalação de novas redes de energia elétrica. 

 

    Art. 15 - A contratação de serviços de construção e instalação das redes 

elétricas financiadas, subsidiadas e/ou quaisquer outras, será feita pelo Município. 

 

    Art. 16 - O Município poderá fazer o adiantamento, à empresa executora 

da obra de eletrificação, dos valores correspondentes ao Programa de Universalização da Energia 

Elétrica e também o valor referente a parcela de responsabilidade da Concessionária.  

 

Art. 17 – Os valores equivalentes ao ressarcimento feito ao município, 

constantes da Universalização e da parte de responsabilidade da Concessionária, referentes às obras de 

eletrificação rural, serão depositados na conta do FER, de acordo com o Termo de Opção assinado 

perante a empresa fornecedora de Energia Elétrica.  

 

    Parágrafo Único – A universalização, de que se refere o caput deste 

artigo, diz respeito ao disposto na Lei Federal nº 10.438/2002 e Resolução nº 223/2003 da Aneel que 

definiu as regras gerais de universalização do serviço de energia elétrica no país. 

 

    Art. 18 – As obras de construção e instalação de redes de energia 

elétrica, dentro do Programa de Eletrificação do Município, executadas tanto na zona rural quanto na 

zona urbana, somente se efetivarão após o atendimento dos requisitos listados no artigo 2º desta Lei. 

 

    Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente 

exercício, um crédito especial de R$ 9.000,00 (nove mil reais) destinado as despesas de construção e 

instalação de novas redes de energia elétrica dentro do Programa de Eletrificação do Município, sob o 

seguinte elemento de despesa: 

 

05                - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01            - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 

05.01.51  - ENERGIA 

05.01.51.451   - INFRA-ESTRUTURA URBANA 

Projeto/atividade  - ELETRIFICAÇÃO DA ZONA URBANA 

4.4.90.51.00.0020 - Obras e Instalações     R$ 9.000,00 



 

Art. 20 - Servirá de suporte para a cobertura do crédito especial 

autorizado no artigo anterior, as seguintes dotações orçamentárias: 

 

02    - GABINETE DO PREFEITO 

02.01   - GABINETE DO PREFETO 

1002   - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

4.4.90.52.00.00.0001 - Equipamento e Material Permanente  R$   4.000,00 

 

05   - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA 

05.02   - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 

1011   - INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA DIRETORIA 

4.4.90.51.00.00.0001 - Obras e Instalações     R$   5.000,00 

 

    Art. 21 – O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente 

Lei.  

 

 

    Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, 

aos 03 dias do mês de julho de 2003. 

 

 

    

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


