
1 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

LEI N.º 3.089, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Ementa: Convalida parcelamento de dívida contraída 

com a Companhia Pernambucana de Saneamento- 

COMPESA, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica convalidado o instrumento de confissão de dívida, que foi firmado pelo Município de 

Petrolina/PE em 28/12/2007 com a COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento, através 

do Contrato CT.CD.07.0.0495, cuja dívida original era de R$ 14.681.000,00 (quatorze milhões, 

seiscentos e oitenta e um mil reais), e que dele derivou obrigação de liquidação em 360 (trezentas e 

sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas;  

 

§1º – Para fins de transparência, o Contrato CT.CD.07.0.0495, objeto de convalidação, segue 

especificado no Anexo Único desta Lei, como se aqui transcrito fosse, tendo sido o mesmo já 

reconhecido como válido por força de Acórdão proferido nos Autos do Processo N.º 0008866-

61.2014.8.17.0000, o qual tramitou no Tribunal de Justiça de Pernambuco; 

 

§2º - O Poder Executivo Municipal declara já ter sido pago até 31/12/2017 o valor de R$ 

4.852.887,45 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), pagos em parcelas, na forma do caput deste Artigo, restando ainda para 

pagamento a quantia de R$ 9.828.112,55 (nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e doze 

reais e cinquenta e cinco centavos. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei, correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 14 de agosto de 2018. 

   

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

    Prefeito Municipal 
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