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Projeto de Lei Complementar n° 15/2019 de 21 de junho de 2019. 

A p R (' \I ;\ D O 
I 2 Pl 'I 

Em.q_/ - 0�-- 
··--- 

_s;f:- _ 
---- P·1s1aanu.� 

EM ENT A. Altera a Lei Complementar de n° 
349/2011, que institui no 
rnuniclpio de Abaiara, Estado do 
Ceara, a Contribuicao para 
Custeio da uuminacao Publics, 
prevista no Art. 149-A da 
Constituicao da Republics e 
adota outras providencias. 

O PREFEJTO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEAIU, NO USO DAS 
SUAS ATRIBUICOES QUE LHES SAO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC. 

FA<;O SABER que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei: 

Art. 1 ° Fica institufda, nos termos do art. 149-A da Constituicao Federal de 
1988, a Contnbuicao para o Custeio do Service de llurninacao Publica - CIP, 
devida pelos consumidores residenciais e nao residenciais de energia eletrica 
e por proprietaries de lotes nao edificados, destinada ao custeio dos services 
de ilurninacao publica. 

§ 1 ° Constitui-se iluminacao publica o service publico prestado ou delegado 
pelo municf pio que tern por objetivo prover de claridade os logradouros 
publicos, de forma peri6dica, continua ou eventual. 

§ 2° 0 service caracteriza-se pela iluminacao de vias publicas de transito de 
vefculos ou de pedestres, abrigos, tais coma ruas, avenidas, logradouros, 
caminhos, passagens, passarelas, tuneis, estradas e rodovias. O service 
caracteriza-se tambern pela lluminacao de bens publicos destinados ao uso 
comum do povo, tais coma abrigos de usuarios de transportes coletivos, 
pracas, parques e jardins, areas de esporte, lazer e recreacao, fontes 
luminosas, ilurninacao de destaque de predios publicos, monumentos, e obras 
de arte de valor hist6rico, cultural ou ambiental, e outros logradouros de uso 
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comum do povo. 0 service publico ainda se caracteriza como de atividades 
acessonas de instalacao, operacao, rnanutencao, remodelacao, 
modernizacao, eficientizacao e expansao da rede de iluminacao publica, 
services correlates e despesas havidas para consecucao do objetivo. 

§ 3° Nao se inclui como service publico de ilurninacao publica a iluminacao de 
qualquer forma de publicidade e propaganda, a realizacao de atividades que 
visem a interesses econornicos e a iluminacao das vias internas de 
condomfnios. 

§ 4° Sao contribuintes da CIP os proprietaries, titulares do domf nio ou e possuidores, a qualquer titulo, da unidade irnooiliaria, tanto na area Urbana 
quanta na Rural, edificada ou nae. 

§ 5° A contribuicao incidlra sobre a prestacao de services publicos de 
ilurninacao publica, efetuada pelo Municipio no arnbito de seu territ6rio. 

§ 6° A Receita proveniente da arrecadacao da contribuicao para custeio do 
service de ilurninacao publica e destinada exclusivamente ao custeio da 
iluminacao publica do municfpio. 

Art. 2° - 0 valor da Contribuicao e fixado em 5% ( cinco por cento) do valor 
total da fatura de energia eletrica para cada unidade consumidora. 

§ 1 ° Os val ores de CIP sofrerao reajustes sempre e na mesma proporcao em e que ocorrerem reajustes nas tarifas publicadas pela ANEEL. 

§ 2° A cobranca incidira sobre todas as classes/categorias de unidades 
consumidoras descritas em Resolucoes da Agencia Nacional de Energia 
Eletrica - ANEEL ou 6rgao regulador que vier a substitui-la, com excecao da 
Classe Poder Publico e dos domicflios rurais que nae cispoem de iluminac;ao 
publica, que serao isentos, e da Subclasse Residencial Baixa Renda, que 
sofrera desconto. 

§ 3° Os consumidores residenciais enquadrados pela Lein° 12.212, de 20 de 
janeiro de 2010, como beneficiaries da Tarifa Social de Energia Eletrica, 
Subclasse Residencial Baixa Renda receberao desconto de 50o/o em seu 
valor da CIP. 
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§ 4° Estao isentos de pagamento da CIP as pessoas juridicas de direito 
publico, com classe taritaria Poder Publico, na esfera municipal, estadual e 
federal e os domicilios da Zona Rural do Municipio que nao sao beneficiados 
com ilurninacao publica. 

Art. 3° Fica o Poder Executive Municipal autorizado a celebrar convenio com a 
concessionaria de energia eletrica para arrecadacao da contnbuicao. 

§ 1 ° Fica atribuida responsabilidade tributaria a empresa concession aria de 
service publico de distribuic;ao de energia eletrica, para arrecadacao da CIP 
junto a seus consumidores que devera ser lancada para pagamento integrada 
com o valor de consume na fatura mensal de energia eletrica, nos termos e abaixo. 

§ 2° Compete a Secretaria Municipal de Financas a adrninistracao e 
fiscalizacao da contribuicao que trata esta Lei. 

§ 3° O prazo para pagamento da contribuicao e o mesmo do vencimento da 
fatura de energia eletrica de cada unidade consumidora. 

§ 4° Nao serao permitidas quaisquer tipos de compensacoes ou encontro de 
contas, devendo os valores arrecadados serem integralmente repassados e 
depositados na conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal 
fim. 

§ 5° 0 prazo legal para recolhimento aos cofres publicos municipais dos 
val ores arrecadados e de 10 ( dez) dias uteis, a partir do primeiro dia util 
relative ao vencimento da fatura do contribuinte. 

§ 6° A falta de cobranca, a falta de repasse ou o repasse a menor da 
Contribuicao pelo responsavel tributario, nos prazos previstos em 
regulamento, e desde que nao iniciado o procedimento fiscal, irnpticara: 
I - a incidencia de multa morat6ria, calculada a taxa de 0,33°/o (trinta e tres 
centesirnos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da Contribuicao, ate o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento); 
II - a atualizacao monetaria do debtto, na forma e pelo indice estabelecido 
pela legislac;ao municipal aplicavel. 
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§ 7° Os acrescirnos a que se refere o § 6° deste artigo serao calculados a 
partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o 
repasse da Contribuicao ate o dia em que ocorrer o efetivo repasse. 

§ 8° A concessionaria de service puolico de distribui9ao de energia eletrica 
nao respondera pelo pagamento em lugar do contribuinte inadimplente com o 
tributo. 

Art. 4° - Os casos omissos poderao ser regulamentados por meio de Decreto 
do poder Executivo. 

Art. 5° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 6° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao, 
produzindo efeitos a partir de 01 /06/2019 ou noventa dias ap6s sua 
publicacao, o que vier depois. 

Paco da Prefeitura Municipal de Abaiara-CE, em 21 de junho de 2019. 

� 
Afo s Tavare Leite 

P efeito Municipal 
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