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LEI COMPLEMENTAR N° 3 4 6 , DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Projeto de Lei Complementar n° 05/2021

Autora: Prefeita Municipal Pétala Gongalves Lacerda -

Institui e dispfie sobre a Contribuigfio Para Custeio do Servigo de Iluminagfio Pdblica
- CIP, prevista no Art. 149-A, da Canstituigfio Federal e dd outras providéncias.
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Facgo saber que a Cdmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte .

LEI COMPLEMENTAR N° 3 46

Art. 1° Fica instituida, nos termos do an. 149-A da
Constituigao Federal de 1988, a Contribuigao para 0 Custeio do Servigo de Iluminagao
Pilblica - CIP, devida pelos consumidores residenciais e néio residenciais de energia elétrica
e por proprietarios dc lotes nao edificados, destinada ao custeio dos sen/igos de iluminaoao
pfiblica. . _

§ 1° O serviqo previsto no capul deste artigo compreende
aquele destinado a iluminar vias, pragas, passarelas, jardins, abrigos de usuarios de
transporte coletivo e logradouros, bem como, para iluminagao dc quaisquer outros bens
pfiblicos de uso comum e livre acesso, inclusive, a iluminagao de monumentos, fachadas,
fontes luminosas e obras de arte dc valor histérico, cultural ou ambiental, localizadas em
areas pinblicas, assim como de atividades acessorias de instalagao. operaofio, manutengzao,
remodelaoao, modernizaqzao, eficientizagéio e expansao da rede de iluminagzao pilblica,
servioos correlatos, tais como: elaboragzao do projetos, fiscalizagfio. administragao e
pagamentos dc parcelas de financiamentos realizados e a realizar destinados a ilulninagao
publica, despesas com pessoal, prestagtoes de servigos, maquinas e equipamentos, bem
como, demais elementos dc despesas havidas para consecuqao do objetivo, envolvendo o
consumo dc energia elétrica, instalaoao e manutenoao com substituiqzao das lampadas e
acessorios, todas as atividades realizadas no ambito do Municipio de Cagapava.
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§ 2° A Contribuigao de Custeio do Servioo de Iluminaeao
Publica instituida nesta Lei Complementar, incidira em ambos os lados das vias publicas,
mesmo que as luminarias estejam instaladas em apenas em um dos lados das vias e em todo
0 perimetro das praoas, independente da distribuieao das luininarias. .

A Art. 2° S510 contribuintes da Contribuieao para Custeio do
Servieo do Iluminaeao Publica - CIP, os proprietarios, titulares do dominio ou possuidores,
a qualquer titulo, do unidade imobiliaria, edificada ou nao, localizada na zona urbana, nas
areas urbanas isoladas e zonas rurais, seja para fins, residenciais, comerciais, industriais e
demais classes de consumos de energia elétrica deste Municipio.

Art. 3° Para a detenninaoao do valor da Contribuiefio para
o Custeio da Iluminagzao Publica, deve ser observado, que 0 montante mensal arrecadado, ao
menos, cubra o custo mensal do consumo de energia elétrica com a iluminagao publica,
manutenoao dos servioos e atendimento a pontos escuros do Municipio. -

Art. 4° O custo mensal do servieo compreende 02 (dois)
componentes gerais, a saber:

_ I - Custo Mensal do Servigo: despesa mensal do servieo,
compreendendo as seguintes parcelas:

a) despesa mensal com o consumo de energia elétrica
consumida pelo sistema de iluminaeao publica, iluminagao ornamental;

b) despesa mensal com manutengao corretiva e preventi-
va, e a operaoao do sistema do iluminaoéio pilblica;

c) despesas de administraeéio, gestfio e operaoao do servi-
oo de ilLln'1in8.(}5.0 publica, envolvendo aquisiofio de materiais, equipamentos, servieos de ter-
ceiros, locaoao de veiculos e equipamentos, ferramentas, call center. contratagfio de consul-
toria e demais gastos inerentes a execuoao dos servioos.

4 II - Cota Mensal de Investimento: destinada a suprir a ex-
pansfio e melhoria ou modernizaeéio, para atender o crescimento vegetativo, a melhoria ou a
modernizaoéio do sistema de iluminaeao publica, podendo também ser utilizado para amorti-
zaoao de adiantamentos ou empréstimos e seus respectivos encargos financeiros, destinados
a investimento na iluminaoao publica. Devendo ser observado que a cota de investimento
nfio ultrapasse a l/3(um tereo) do montante mensal arrecadado.

Paragrafo iinico. Fica 0 Poder Executivo obrigado a
apresentar relatorio mensal com detalhes sobre as receitas e despesas referentes ao Servioo
de Iluminaeao Publica.
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I Art. 5° Quando da necessidade da substituicao e ou
remocao de um poste/ou partc de um circuito de interesse da Distribuidora de Energia
Elétrica local, cabera a mesma a recolocacao do conjunto luminotécnico de propriedade da
Municipalidade, inclusive em casos dc danos provocados por terceiros, excetuando-se os
casos de fenomenos naturais, cuja reparaeao cabera a Municipalidade a instalacao do
referido conjunto luminotécnico. . »

Art. 6° Para os investimentos em obras de expansao e
melhoria ou modernizacao da iluminacao publica, poderao. ainda, ser utilizados recursos
provenicntes de empréstimos ou qualquer auxilio, subvencao, adiantamento oucontribuicao,
quer dos poderes publicos, quer dc particulates, que se destinem ao servico de iluminacao
publica.

Paragrafo Unico. O acervo do servico de iluminacao
publica que resultar de investimento com os recursos mencionados neste artigo, ou oriundos da
Contribuicéio para o Custeio da Iluminacao Publica integrara ao patrimonio da Prefeitura
Municipal de Cacapava.

Art. 7" O valor da Contribuicao para o Custeio da
Iluminacao Publica sera cobrado com base no cadastro dc clientes da Concessionaria
Distribuidora de Energia Elétrica local, considerando a classe de atividade e faixa de consumo
de energia elétrica do contribuinte e da unidade imobiliaria autonoma. Sem acréscimos de
tributos (ICMS, PIS e COFINS), conforme a tabela constante no Anexo I desta Lei
Complernentar. A

I Art. 8° Considera-sc Unidade Imobiliaria Autonoma, para
efeitos de aplicacao desta Lei Complementar, os bens imoveis edificados ou nao, bem como,
unidades em condominios, apartamentos, escritorios. salas. lojas. sobrelojas, boxes e demais
unidades que o imovel for dividido.

Art. 9° Nos casos de lotes de terreno sem ligacao de energia
elétrica, a cobranca da Contribuicao para o Custeio da Iluminacao Publica sera feita em guia
especifica anexada ao came do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de seu respectivo
proprietario, e para lotes de terrenos rurais a cobranca seré por meio de guia exclusiva em nome
do seu respcctivo proprietario, conforme tabela constante no Anexo II a esta Lei Complementar.

Art. 10 Os valores da Contribuicfio para Custeio do Scrvico
de lluminacao Publica - CIP serao reajustados anualmente, proporcionalmente, a partir da data
da publicacao da Resolucao Homologatoria da ANEEL - Agéncia Nacional dc Energia Elétrica
que define as TE - Tarifa dc Energia e as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuicao - TUSD
referentes a concessionaria distribuidora de energia local.
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Art. 11. Anualmente o Poder Executivo promovera a
apuracao dos custos de manutencao, expansao e modernizacao do Sistema de Iluminacao
Publica no periodo.

Paragrafo Unico. Em caso de reducao dos custos
mencionados no caput a Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica no ano
subsequente sera reduzida na mesma proporeao.

Art. 12. A cobranca incidira sobre todas as
classes/categorias de unidades consumidoras descritas em Resolucoes da ANEEL, sendo
limitada a RS 5.000,00 (cinco mil reais) para a Classe Comercial e R$ l0.000,00 (dez mil reais)
para a Classe Industrial, corn excecao da Subclasse Residencial Baixa Renda, devidamente
cadastrada pela Concessionaria distribuidora de energia local, que scrap isenta de pagamento
desta Lei Complementar.

Paragrafo Unico. Subclasse Residencial Baixa Renda, sao
contribuintes consumidores que possuem desconto na tarifa de energia elétrica criada pela Lei
Federal n° 10.438/02 a ser concedido para unidades consumidoras residenciais e residenciais
rurais habitadas por familias que atendam aos critérios estabelecidos na Lei Federal n°
12.212/10.

Art. 13. Ficam também com reducao do pagamento da
Contribuicao para o Custeio da Iluminacao Publica instituida por esta Lei Complementar,
aqueles que se encontrarem em dificuldades financeiras devido a pandemia do COVID-19, que
deverao procurar a Secretaria de Cidadania para adesao ao programa de contribuicao temporaria
reduzida, com critérios estabelecidos para determinar o pagamento com valor reduzido por
periodo preestabelecido. 1 A

. Art. 14. Pica atribuida a concessionaria de servico publico
de distribuicao dc energia elétrica, a responsabilidade tributaria para arrecadacao da
Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - CIP, junto a seus consumidores
que devera ser lancada para pagamento na fatura mensal dc energia e-létrica, sendo o valor
integral da contribuicao Vdepositado na conta do Tesouro Municipal especialmente designada
para tal fim, nos termos dos incisos abaixo estabelecidos:

I - a Concessionaria mencionada no caput, fica obrigada a
realizar a cobranca da CIP, nos casos das ligacoes novas e a informar a Secretaria de Obras e
Servicos Municipais deste Municipio, no prazo de 10 (dez) dias, apos a ligacao destas novas
unidades consumidoras, para a devida conferéncia e acompanhamento dos valores correspon-
dentes a referida contribuicao;

II - quando houver transferéncia de responsabilidade e corte
definitivo da instalacao. a Prefeitura devera ser comunicada no prazo de 15 (quinze) dias;

p Ill - Fica a distribuidora de Energia Elétrica local responsa-
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vel por apresentar a municipalidade o relatorio de arrecadacao da contribuicao instituida pela
presente lei todo o 10° (décimo) dia util de cada més, contendo as informacoesz numero de ins-
talacao, consumo, faixa de consumo que se enquadra conforme tabela constante no Anexo I
desta lei complementar, valor cobrado, mes de faturamento da contribuicao para custeio do ser-
vieo dc iluminacao publica, data do pagamento em colunas separadas em FATURADO, ARRE-
CADADO e REPASSADO. -

Paragrafo Unico. Para os efeitos de cumprimento do
disposto no caput e seus incisos, fica o Municipio autorizado a celebrar convénio com a
concessionaria de energia elétrica. Ha cobranca dos servicos por parte da concessionaria (1%).

Art. 15. Compete a Secretaria de financas a administracao e
fiscalizacao da arrecadacao da contribuicao que trata esta Lei Complementar.

A Art. 16. A forma e a periodicidade do lancamento _da CIP
serao definidas em decreto.

Art. 17. A falta de repasse ou o repasse a menor da
Contribuicao pelo responsavel tributario, nos prazos previstos nesta Lei Complementar. e desde
que nao iniciado o procedimento fiscal. implicara: A

I - a incidéncia de multa moratoria, calculada a taxa de
0,33% (trinta e trés centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da Contribuicao, até
o limite de 20% (vinte por cento);

II - a atualizacao monetaria do débito, na forma e pelo indi-
ce estabelecido pela legislacao municipal aplicavel;

III - nao sera aceito 0 encontro de contas entre a receita
oriunda da CIP e as despesas inerentes ao consumo de energia elétrica de iluminacao publica,
devendo o repasse da CIP ser realizado de forma integral a Prefeitura e o pagamento do consu-
mo da energia elétrica da iluminacao publica realizado através de faturas especificas por instala-
coes;

. IV - os acréscimos a que se refere este artigo e incisos serao
calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo -previsto para o re-
passe da Contribuicao até o dia em que ocorrer o efetivo repasse.

Art. 18. A Concessionaria devera manter cadastro
atualizado dos contribuintes que deixaram de efetuar o recolhimento da Contribuicao,
fornecendo os dados constantes naquele cadastro para a Secretaria de Obras e Servicos
Municipais, ficando 0 montante devido e nao pago da CIP, inscrito na divi-da ativa. 60
(sessenta) dias apos a verificacao da inadimpléncia.

lie
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Art. 19. Em caso de imovel nao edificado e nao ligado a
rede de energia elétrica, o valor da contribuicao para custeio dos servicos de iluminacao publica
sera lancado anualmente para pagamentos através de cobranca especifica, a mesma época da
cobranea do IPTU, confonne valor constante da Tabela do Anexo II, sendo que a cobranca
obedecera a critérios para pagamento, penalidades e prazos legais estabelecidos para aquele
imposto municipal.

I - Os imoveis que passarem a ter fornecimento de energia
elétrica, ou seja, uma unidade consumidora, deverao se encaminhar a Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, para retirada da cobranca da CIP da guia do IPTU, apos
validacao das documentaeoes. _

e Art. 20. Os valores arrecadados a titulo de CIP deverao ser
integralmente repassados para conta bancaria destinada a este fim.

Art. 21. O Municipio fica autorizado a constituir o Fundo
Municipal de Iluminacao Publica - FUNDIP, de natureza contabil e administrado pela
Secretaria Municipal de Financas.

Paragrafo tinico. Fica vedado o uso de recursos do
FUNDIP para outros fins. A »

Art. 22. Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de
sua publicacao, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022, revogadas as disposicoes
em contrario. g V

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, ,Z.0_£1e setembro de 2021.

-5*l./we  PETALA  VES LACERDA
PREFEITA 1Jl4lClPAL
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RESIDENCIAL E ‘
RURAL

AN EXO I

 Estad0 do S€10,l?aul0i___

FAIXA DE CONSUMO CONTRIBUICAO mo. FIXA

Contribuicao temporaria R$ 1.00

0 a 50 kw/h R$ 1,80

51 a I50 kw/11 R$5.l0
_-.

I51 a 250 kw/h R$ 7,90-

25] a 500 kw/h R$ 9,00
501 a 1000 kw/h R$ 20,00

ACIMA DE I001 kw/h R$ 45,00

COMERCIAL

ISENTO R$ 0.00

FAIXA DE CONSUMO
CONTRIBUICAO IND. MEDIA

ESTIMADA
TARIFA SEM

IMPOSTOS
0 AO INFINITO RS 15,00 4%

SUSPENSOS

INDUSTRIAL
FAIXA DE CONSUMO

CONTRIBUICAO IND. MEDIA
ESTIMADA

TARIFA SEM
IMPOSTOS

0 AO INFINITO R$ 105,00 5%

PODER PUBLIC
ESTADUAL/FEDERAL

O FAIXA DE CONSUMO CONTRIBUICAO IND. MEDIA
ESTIMADA

TARIPA SEM
IMPOSTOS

0 AO INFINITO R$ 30,00 " E 5%

PODER PUBLIC
MUNICIPAL

O FAIXA DE CONSUMO
... 3

CONTRIBUICAO IND. MEDIA
ESTIMADA

TARIFA SEM
IMPOSTOS

0 AO INFINITO 'R$ 0.00 t ISENTO

SERVICOS
SANEAMENTO

FAIXA DE consumo
~ 3

CONTRIBUICAO IND. MEDIA
ESTIMADA

TARIFA SEM
IMPOSTOS

0 AO INFINITO RS 30,00 - 5%

ENTIDADES
FILANTROPICAS

FAIXA DE CONSUMO ISENTO ISENTO
0 AO INFINITO R$ 0,00 ISENTO

TEMPLOS
RELIGIOSOS

FAIXA DE CONSUMO ISENTO ISENTO

0 AO INFINITO R$ 0.00 ISEN TO

RESIDENCIAL BA
RENDA

IXA SITUACAO ISENTO ISENTO

ISENTO R$ 0,00 ISENTO
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ANEXO ll

s|TuAoAo CONTRIBUICAO FIXA

TERRENOS Até 1000 m2 R$ 7,50

Acima de 1000 m2 R$ 15,00
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