
,.,_,
'""-~
~
~

'"""""-""...
"'""~
"""""~
"""
~,,-
""

,
"

LEI N. -0288102 de 10 dedulembrode 2003.

•
InstJuí no municlpio de Santa Cruz

CabniIa a ~ paIS Custeio da 1k.,múJaÇáa
PfJbIica pnwista no lJttigo 149-A da CcnrotL~"i~u
Federal.

AlI. 1°. FICa instituIda no Municipio de Santa Cruz C!!lo';~~ a
ContribuiçIo para Custaio do Serviço de IIuminaçAo Pública - CIP, prevista no
artigo 1~ da ConsIIuiçAo Federal.

PanfJoJaIo único. O serviço previsto no caput deste artigo comprt.."'tIDde
o conamo de energia destiiJllda ê iuminaçAo de vias. Iogradouros e dentms bens
p(Jbioos. e a ÍlIIt..açIo. 11&1UIençAo. meIloramento e expansAo da rede de
iUnNçao pública.

Art. 7:'. .: fato gerador da CIP o consumo de energia eIétric"J por
pessoa naILraI ou jurIdica, mediant81igaçAo regular de energia eIébica no território
do Municfpio.

ArL~. SujeiID passivo da CIP é o conStJrnmor de enecyin f:-lébka
residente ou esIBbcIecido no terrft:Orio do Munlclpio e que e6taja t.ôd~ls·lnlld..,jlmlo
ê concessionéria cIstribuidofa de energia eIéúica titular da ~OO no renff.,OOo
do MunicIpio.

AII.~. A base de c6IcuIo da CIP é o vakJ( mcns::J do contiUmn total;
de energia eIéIrica oonstante na futura emitida pela emprer.,a COI'lOO!!;I.~iom\ria
distribuidora.

ArL se. Estao isentos da oontribuiçAo os consumidores da ,..lasse
residencial axn consumo 'de até 80 kWJh e da classe rural.

"
Art. ... A CIP ser6 lançada para pagamento juntamente com a falura

mensal de energia eIMrica.

§ 1· - O Municlpio conveniarA ou wllbalalá com a Concessionãria de
Energia EIébica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos ê

, oonIrbIiçIo.

~~,
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Art. 6° - A CIP será lançada para pagamentojuntamente com a fatura mensalde energiaelétrica.
§ 1° - O Município conveniaráopu contratará com a concessionáriade Energia

Elétricaa forma de cobrançae repassedos recursos relativosà contribuição.

..
§ 2° - O convênio ou contrato a que se refere o caput deste artigo deverá,

obrigatoriamente,prever repasse imediato do valor arrecadado pela concessionária ao
Município, retendo os valores'necessários ao pagamento da energia fomecida para a
iluminaçaopública e os valores dos custos de arrecadaçãoe
de débitos que, eventualmentEito Mun ou venha a Ter com a concessionária,
relativosaos serviçossupra cJtao()s.

§ 3° - O montantGeae'I/JQr;)..e~.I:
artigo será inscritoem ~r",Wl!I......... ,....,",

t
I

§4° - ServirácomõHtulo hábil p+ra inscrição:

i i
I - a comunicação do não p~ga~ento efetuada pela concessionária que

contenhaos elementosprevistos.no art. 2P02~ incisosda.C..Ód.igo TributárioNacional;
II - a duplicatada fatura de eneE'a étrica não pagéil:
III - outro documEiito'qué conte a $ elementôs-pr,vistos no art. 202 e incisosdo CódigoTributário NaciMal. \, :

,{ ...... _", "'_ :
• " "-i!" ...... .1.

§5° - Os vaíores da C!r.~~~~~~f~sf~T~Ódi90 TributárioMunicipal.
J II s-; "-'lI: <1: I <.J ,1 ; .:,

.. , ,. -. L,; ~... " _ d ~ •. .....,-.---..._.._~.
. ,.

Art. 7° - Fica criado o Fundo ~nicipal de Iluminação Pública, de natureza
contábil e administradopelá Secretariada Fazenda 'Municipal.

Parágrafo único. Para o fundo deverão ser destinados todos os recursos
arrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação pública, pagamento de
material, aquisiçãode equipamentose pagamentosde pessoal, bem como o pagamento
do custo da iluminaçãomunicipalcom debito automático.

Art, 8° - O Poder Executivo regulamentaráa aplicação desta lei no prazo de 30(trinta) dias a contarda sua publicação.
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Art. 7° - Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza
ntébil e administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Parágrafo único. Para o fundo deverão ser destinados todos os recursos
rrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação pública, pagamento de
aterial, aquisição de equipamentos e pagamentos de pessoal, bem como o pagamento
o custo da iluminação municipal com debito automático.

•Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei no prazo de 30
trinta) dias a contar da sua publicação.

Art. go - Fica o Poder ExefUtiv au 'riz~dQ,a firmar com a COELBA -
ompanhia de Eletricidade do Esrm,1oda B hia Qnce$Sronáriade Energia Elétrica} o
nvênio ou contrato a que se r~re '0art. 6° l . "

"'.0, .';:

q"", 'i.f'~«~Aà Mariairanda LCflQo .
Presidente

',' ... . .. :'.
• .J,..'

.' '
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• • m~a.~~CIPAI. DE SANTA CRUZ wRÁUA
EMENDA N0 001/2003 ao ProjetD de lei NO0286/03, institui a Contribuição para CusteIo
da IlumJnac;ãoPública no Munldplo de SantaCruz Cabrálla.

EMENTA: Modifica a redação do artigo 5°
da Lei NO 0286/02 .

AUTORIA: Vereadores
NATUREZA: Modlflcatlva CÓDIGO: M.._'

TEXTO:

Onde se lê:

Art. 5° - (...)

Leia-se:

A1t. 50 - Estão Isentos/da contrlbÜ OS consumidoresda classe residencial com
consumo de até 80% Kw/h e con~~. res a classe ~ral.:

,
I,
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, ~ CÂIIAIA MUNICIPAL DE SANTACRUZ CABRÁUA
EMENDA NO 002/2003 ao Projeto de lei NO 0286/03, Institui a Contribuição para Custeio
da Dumlnação Pública no Município de santa Cruz cabrálla .

EMENTA: Modifica a redação do parágrafo
50 do artigo 60 da Lei NO 0286/02.

AUTORIA: Vereadores
NATUREZA: Modlftcatlva CÓDIGO: M.._'

TEXTO:

Onde se lê:
.-,......',.r---.._...''f...,, ....._.:..,

Art. 6° - (...)

(...)
§5° (...) ,~

. . ,leia-se:

Art. 6° - (...)
\r--...-._..-'

(...)

------------------------------------------.--------~,/Rua Presidente Vargo, 108 •Til: (73) 282.11901282.1017.fax:(73)282.164S-Clp:45807.ooo-Santa Cruz Clbrilla-8a
Cei.Presidente 9985- 0575 .mall: cmcabralla@tm10.com.br
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· :~ CÂMW IIUNICIPAI..Df SANTA CRUZCABRÁliA

REDAÇAo FINAL AO PROJETO DE LEI N° 0286/02

•
Instituí no Município de Santa Cruz Cabrália a
Contribuição para Custeio da Iluminação
prevista no artigo 149-A da Constituição
Federal.""-Z

J..
" Art. 1°, Fica inst pio e anta Cruz 4:abráliaa Contribuiçãopara
" Custeiodo Serviçode lIu ,!n"'<l0 Pú~~, - CiP, p~i.ta AQ Migo 149-Ada ConstituiçãoFederal. . . 1 j •

~ i
Parágrafo único - O serviço 'rev~.'o no cepet deste artigo compreende o

consumo de energia desttnada ã ilum a o de vias, logradouros e demais bens
públicos, e a instalação,manutenção,m hor mento,e expa.nsãoda rede de iluminaçãopública. . ~

" • 'u' ....~ "...,.' ~

~ " I
" Art. 2° - É fato berador da C o Consumode ~ergia elétrica por pessoa
" natural oujurídica, medi~.~t!"ig~~() reQlf}__,..,~~~~~~tUç.a,n.0 território do Município.

" Art. 3° - SUjeito'passivli'~"", ft..OM~r'.de el]ergia elétrica residenteou
-: estabelecido no temtónó ~io ~' que esteja..eeda!fffadojunto à concessionário
.. distribuidorade energia~létri.~.t~~lar da concessãono !errUórlcrdoMunicípio." .,',., .,,, .

." Art. 4° - A base -de·~cáJGulo.da. CIP .é,o 'Valor'm~~sal do consumo total de
" energia elétrica constantena fatura emitida pela empresaconcessionáriadistribuidora.

" Art. 5° - Estão isentos da contribuição os consumidores da classe residencial
"com consumode até 80% Kw/h e consumidoresda classe rural.

""""""""",.

,.~.r-··· '1'

O PREFEITO MUNICJPALO . SA TA CRUZ CABRÁLlA, faço saber que a
CâmaraMunicipal Decretou~.tu, Prefe4 M Icípal sancionoa seguinte Lei:

'. . ."
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§ 'Z' _ O ~ o caput deatB artigo
deVerá. obdgalDliamel-. prever repelia im8CIia'D do valor ~ pela
concsssionAria ao Mlricfpio ...... 08 VIIIIoIS nec:ess{Irios ao pagamento da
ellMgia forneCida 1*8 a ilumillI8ÇIo públicA e 06 valoreS fixados para
renuaaçao dos custos de arrecadaçAo e de débIO& que. eventuaJmenle. o
Municlpio 1enha ou venha a ter com a concesaiOOéria. relativOS aos serviços supra
dIados.

§ :fi _O rnontanIB devido e nIo pago da CIP a que se refere o .capur
deste artigo ser6 illsailD em divida ativa. 60 elas ap6s à verificaÇIo da
inadimplência

§48 _ServirA como titulo hAbiI para a insaiçAo:

I _a comunicaçAo do nIo pagamBllID efaIuada pela concessionáriB que
oonIBnha os eIernenIDS previstoS no 8ft. 202 • incisoS do Código Tribub\OONac:ion8I; .. . ."

11_ dlipka'a da fatura de energia alêtrica nAo paga;
....'lU _outro docüilento que contenha 06 eIefnentDS previstos no 8ft 202

e inâsoS do Código Tributário Nacional.
§ se _ Os valores da CIP serAo instilUidos pelo Código Tributário

Municipal. . ,.

Art. r. Fica alado o Fundo MW1icipaI de lIuminaÇAo Pública. de
naturez.8 cõi*íbiI.e admirliSbado pela Seaelalia da Fazenda Municipal.

ParfIgrafo único. Para o Fundo deverAo ser destinadoS todos os
recursos anecadados com a CIP para aasleAr os serviços de ilUminaÇAo pública.
pagarrewllo de material. &qIisiçaO de equipam8l11D6 e pagamentos de peesoal.
bem como o pagamento do custo da ilurilaçlo municipal com debito auIDt'nMk:O.

Ad. ... O Poder E)C8CUtivo reguIarner1Ian\ a aplicaçAo desta lei no
prazo de 30 (trinta) dias a conIar da sua pubIicaÇAO.

Art. r.FICa o Poder ExecutiVO autoriZado a firmar com a COELBA -
eom-....-"'Ihlhiiak:l de EIeIricidade do EJdado da Bahia (Concessionária de EnergB
EJêIrica) O convênio OUOOIlt1alo a que se refere o art SO.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua pubIicaçAO.

Gabinete do Prefeito. 27 de dezembro de 2002.
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