
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Lei nº 1.155/2013 
 

Acrescenta dispositivo na Lei Municipal nº 
1.145/2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com concessionária de energia elétrica, 
produtores rurais e demais munícipes interessados, 
visando à ampliação da rede de energia elétrica nas 
Linhas Eduardo Guinle e Linha Dona Isaura e dá 
outras providências. 

 
Marcelo Portaluppi, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei;  

Art. 1º Fica incluído o § 5º, § 6º, § 7º e § 8º, nas disposições do art. 2º, da Lei n° 1.145/2013, 

que contará com a seguinte redação: 

“Art. 2º ... 

§ 5º Na eventualidade de serem necessárias adequações ao projeto, os valores estabelecidos no 

art. 2º, poderão sofrer alterações de até 25%, seguindo os ditames do art. 65 da Lei 8.666/93. 

§ 6º O interessado que posteriormente à execução da obra beneficiar-se dela sem a necessidade 

de investimentos na expansão da rede e solicitar ligação à concessionária, incidirá em contribuição de 

melhoria, que será calculada sobre a valorização do imóvel.  

§ 7º A medida imposta no § 6º valerá para interessados que residem dentro do trajeto de 

execução da obra e que não demandar de novo projeto para ligação da rede trifásica. 

§ 8º A Administração Municipal bem como a comunidade, fiscalizarão às ligações que 

posteriormente ocorrerem após a execução da obra, podendo solicitar a concessionária relatório anual 

das ligações efetuadas nas comunidades beneficiadas.” 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e treze. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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