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Altera a Contribuição para Custeio
cio Serviço de Iluminação Pública
(COSIP) e dá outras providências.

Prefeitura Municipal de SantaCruzCabrália
Estado da Bahia

LEI N" 60612018

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei,

Art. 10 Fica alterada a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) no
âmbito do Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, instituída pela Lei Municipal 526í20 13.
com a finalidade de custear o serviço de iluminação pública.

Art. 2° A COSIP tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pela
Administração Municipal, direta ou indiretamente, ou através de concessão.

An. 3° Os recursos arrecadados com a COSIP serão depositados em conta especial destinada a
pagar os serviços de iluminação pública.

ArL 4° Está sujeito a cobrança da COSIP o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
de imóvel que esteja situado em via 011 logradouro servido por iluminação pública, na condição de
contribuinte.

Art. 5· A base de cálculo da COSIP será o consumo mensal de energia elérrica constante da fatura
emitida pela concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Município.

§ 1°Estão isentos do pagamento da COSIP os consumidores da classe residencial com consumo
de até 50 KW/h.

§2° O valor de pagamento da COSIP será calculado mediante a aplicação de percentual sobre O

valor do consumo total de energia elétrica, em base mensal, COnforme lançado na fatura de energia elétrica
de cada consumidor, pessoa natural ou jurídica. Os percentuais estão descritos no Anexo I, parte integrante
desta Lei,

§3" A determinação da classe de cons
Elétrica - ANEEL -- ou órgão regulador qu

Art. 6" A COSIP será lançada pa pag

Ido' observará as normas da Agencia Nacional de Energia
bstituí-la.

to juntamente com a fatura mensal de energia elétríca.
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Art. 7° Fica atribulda responsabilidade tributária a empresa concessionária de serviço público de
distribuição de energia elétrica para arrecadação da COSIP junto a sens consumidores, que deverá ser
lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica,

§ I" O valor arrecadado mensalmente pela concessionária distribuidora de energia elétrica deverá
ser depositado na conta especial do município, criada conforme disposto no artigo 30 desta Lei.

§ 2" Compete a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos a administração e fiscalização da
COSI]>.

§ 3°A falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo responsável tributário, nos prazos
definidos pelo Município, e desde que não iniciado o procedimento fiscal, implicará:

I - a incidência de multa moratória, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento),
por dia de atraso, sobre o valor da Contribuição, até o limite de 20% (vinte por cento);

II - a atualização monetária do débito, na forma e pelo índice estabelecido pela legislação
municipal aplicável;

§ 4° Os acréscimos a que se refere o § 3° deste artigo serão calculados a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da Contribuição. até o dia em que ocorrer
o efetivo repasse.

§ 5° É vedada à concessionária de distribuição de energia elétrica no município a cobrança pela
arrecadação e repasse da COSlP previstos no caput deste artigo.

Art. 8· Os imóveis urbanos não conectados á rede de energia elétrica, mas que sejam servidos por
iluminação pública em qualquer de suas linhas divisórias. estão obrigados ao pagamento da COSIP.

§ 1°No caso previsto neste artigo, o valor da COSIP será de RS 1,00 (um real), por metro linear
de testada do imóvel, por mês.

§ 2<O lançamento da COSIP devida no caso previsto no caput deste artigo será realizado na fatura
relativa ao IPTU do imóvel.

§ 3° Nos casos previstos neste artigo, o reajuste do valor estipulado no § 10 será anual. tornando
se como base o mês de janeiro de cada ano para vigência, conforme a variação da tarifa de energia elétrica
do ano interior.

Art, 9" O valor da COSIP lançada mensal rente não poderá exceder ao valor de RS 20.000,00
(vinte mil reais) por mês, por contribuinte, em que classe prevista nesta Lei.

Parágrafo único. Nos casos previ s neste igo, o reajuste do valor estipulado no caput será
anual, tomando-se como base o mês de ja iro de ano para vigência, conforme a variação da tarifa de
energia elétrica do ano anterior. /
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ArL IQ.Fica o Poder Executivoautorizado a firmar, mediantepréviacOncorrênciapública, parceria
público-privada na modalidade de concessão administrativa,nos termos da Lei federal n~1L07?, de 30 de
dezembro de.2004,. para a prestação. dos serviços de iluminação pública n()Município.

Parágmfo linico.. O acompanhamemo, gestão e flSCâlizaÇãode. concessões .relacionadas à
iluminação pública serão realizados pela Secretaria.de Municipal de infraestrutura e Serviços.Públicós, a
qual fica responsável pelo aceite, atesto e autorização para adimplemento.

Ali. 11 O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da sua publicação.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor lia data da sua publicação.

Gabinetedo prefeitomunicipalde Santa Estadoda Bania,03 dejulho de 2018.
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