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LEI N' 42712020 DE 24 DE JANEIRO DE 2O2O

Dispõe sobre a aiieração da Lei no
35712015, que trata da Contribuição parâ
custeio da lluminação Pública, no
município de Ereré/CE, prevista nc
artigo 194-A da Constituição Federal.

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA, Preíeito Municipat de Ereré, fâz sabêr quê a
Câmara Municipal de Ereré aprovou e eu sanciono ê promulgo a seguinte Lêi:

Art. 1ô. Fica instituída, nos termos do aú. 194-A da Constituição Federal de 1988, a

Contribuiçáo para o Custeio do SeÍviço dê lluminâção Pública - ClP, dêvida petos

consumidoÍes Íesidenciais e náo residenciais dê enêrgia elétrica, destinada ao

custeio dos serviços de iluminação pública.

Parágrafo Único - Considera-se custeio de serviços de ilumtnaçâo púbtica a
cobertura inanceira do custo do consumo de enêrgia elétrica destinada a iluminação

de vias, praças, passarelas, jardins, abrigos de usuários de transporte coletivo e

logrâdouros, bem como quaisquer oúros bens públicos de uso comum e livre

acesso, inclusivê a iluminaçáo de monumentos, fachadas, fontês luminosas e obras

de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas,

assim como de atividadês assessórias de instalação, opâração, manltençâo,

Íemodelaçáo, modernização, eficientilização e expansão da rêdê dê iluminaçâo

pública, seNiços corÍêlatos e despesas havidas para consecução do objetivo.

Art. 2'. O sujêito passivo dâ CIP é o prop!"ietário, o titutar do domínio úlil ou o
possuidor, a qualquer título, dâs unidades imobiliárias autônoma, ediÍicadas, ligadas

à rede de energia elétrica situadâ neste Município ê que seja consumidor do serviço

de que trata esta Lei.

§ í1 A responsâbilidâdê pêlo pagamento da CIP sub-roga-se na pessoa do

adquirente ou do sucessor a qualquer titulo;
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§ 2'. É considerado suieito passivo todo aquele que por forçâ contratual, êncontrê-se

nâ posse direta do imôvel e que seja consumidoÍ do serviço de que trata êsta Lei,

sendo que, nêssê casô, o pícprietário do iÍnóvêl Íêspondc, solidariainente, pêlo

pagamento da ClP.

§ 30. A contribuiçáo incidirá sobre a prestação de serviços públicos de iluminaçáo

pública, efetuada pêio Município no ámbito de seu teíítório.

Aú 30 - Pâra os imóvsis ligados a rede de energia, as alíquotas de contribuiçâo sáo

difeÍenciadas conÍormê faixas de moniante de consumo mensal deÍinidos por classe

de consumidor (residencial urbanâ e rural e não residencia! urbana e rurâ!), medldo

em kVVh (quilowatt-hora) e aplicadas sobre a contribuiçáo vigente de iluminação

pública, conformo tabelas ã seguir:

CLASSE RESIDENCIAL URBANA E RURAL

Consumo Mensal - kwh PeÍcentuais da Tarifa de lP

0a30 1.3 %

51 a 100 1.6Yo
1O1 a 140 1,8 o/o

14'l a 170 2.0 yo

171a2O0 2.2 6/o

251 a 3OO 3,O o/o

301 a 500 3.5 0/o

501 acima 4,O o/o

CLAS§E NAO RESiDENCiAL iJRBÁNA E RiJRAL

Consumo Mênsal - kwh Percentuais da Tarifa de lP

0a100 3.O o/o

1O1 a 2OO

20'l a 300 4.O o/o

301 a 500 4.5 o/o

501 aclma 5,0 %
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§'lo A târiÍâ rêfêrida é aquela publicada por mêio de resoluçôês pelâ ANEEL -
Agência Nacional de Energiâ Elétricâ parâ iluminação pública (TariÍa B4a), por MWh

(megav,-att-hora) para a concessionária de sêrviço público de distribuição de energra

que alua no Município e sêm acréscimos de tíbutos (ICMS, PIS e COFINS).

§ 20 Os valores de CIP sofrerão reajustês sempre e na mesma pÍoporçâo em que

ocorrerem rearustes nas tarifas publicadas pela ANEEL.

§ 30 - A cobrança incidirá sobÍe todas as classevcategorias de unidadês

consumidoras descritas em Rêsoluçâo da Agência Nâcionâl de Energia Elétrica -

ANFFI ôu Ámã^ rêôlllâ.1ôr ôrê \riêr â st,h(tiir'í-lâ í:ôm ê)..ê/:ãô .lâ ClaSSe Poder

Público, que será isênta e os consumidores contribuintes com a ClP, da classe

(Residencial Rural e náo Residencial Rural) da zona rural, deste municipio, que não

estejam sendo seÍvidos com a iluminação pública.

§ 40 - Considera-se bêneíiciados com a lluminaçáo Pública os consumidores

contribuintes com a ClP, da classe (Residenc,ial Rural e náo Residencial Rural) da

zona rural, deste município, onde exista um postê com luminária em pleno

funcionamento a uma distáncia de no mínimo de 40 mêtÍos das residências, dos

comércios e indústrias existentes na zona rural deste município.

§ 5' Estáo isentos de pagamento da CIP as pessoas jurídicas de direito público, corn

classe tarifária Poder Público, na esfera municipal, estadual e fBderal.

Art. 4o Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de

serviço público de distribuição de energia elótrica, para arrecadaÇão da CIP junto a

sêus consumidores que deverá ser lançada para pagamenlo integ!'ada com o valor

de consumo na fatura mensal de eneÍgia olétricâ, nos termos abaixo.

§ '1" Compete à Secretaria Municipal de Finanças a administraçáo e Íiscalizagâo da

contribuição que trata esta Lei.

§ 2o Náo serão permitidas quaisquer tipos de compensaçôes ou encontro de contas,

devendo os valores a[ecadados serem inlegratmente repassados e depositados na

conta do Teso,rro Municipal espêcialmente designada para tal fm.
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§ 30 O prazo legal para rêcolhimento aos cofres públicos municipais dos valores

anecadados semanais é de 5 (cinco) dias úteis, a partir do primeiío dia útil da

semana imediatamentê sêguinte.

§ 40 A falta dê cobrança, a falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição

pelo responsável tributário, nos prazos previstos em regulamênto, ê desde que náo

inií.iâdír ô ô.ôcê.limêntô fisnâl imnliCArá;

l- a incidência de multa morâtória, câlculada à tâxa de 0,33olo (trinta e três

centésimos por cento), por dia de atraso, sobÍe o valor da Contíbuiçâo, até Õ limite

dô 2qol^ íwi^tÂ â ôió^^ 6ôr ^â^Í^\'

ll - a atualizaçáo monetáía do débito, na forma e pelo índice estabelecidos pela

legislaÉo municipal aplicável.

§ 5o Os acréscimos a que sê refere o § 40 dêstê artigo seráo calculados a partir do

primêiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da

ContÍibuição até o dia em que ocorrer o efetivo repasse.

§ 6o A concessionária de serviço público de distribuição de ênergia elótrica não

responderá pelo pagamento em lugar do contíbuinte inadimplente com o tÍibuto.

§ 70 Os valores âffecadados a tÍtulo de CIP deverão ser integralmente repassados

para conia destinada a este Íim.

ArL 5ô - O Município fica âutorizado a constituir o Fundo de lluminaçáo Pública -
FUNDIP - e a Comissão de Administrâçáo e Fiscalização deste Fundo, para

fiscalizâ!'e admlnisrÍa!'os recursos p!'o\renientes da contribuição, \,inculâdos ao

custeio do servigo de iluminâção pública, conforme regulamento a ser expedido pelo

Poder Público no prazo de 30 (trinta) dias.

§ '!o Fica vedado o uso de recursos do FUNDIP paÍa outros Íns.

§ 2" - O Poder executivo encaminhará à Câmara Municipal programa de gastos,

investimentos e os balancetes mensal e anual de aplicaçâo de recursos em

ih rminâ..ãô hí'hliêâ
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Art 60 - Aplicam-se à ClP, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional

e lêgislação tribúária do Município, inclusive aquelas Íelativas às infraçôes e

AÍt. 7'- O Município dê EÍêré, constituirá no prazo de 60 (sessenta) dias um

Conselho dê Fiscalizâçáo dos SeÍviços de lluminaçáo Pública, formada por 5 (cinco)

mêmbrôs êlêitôs êm mâ í:ônfêrÂô.iâ .ônvô.â.iâ nârâ .lÊlihêrâr Sobre êSSâ

Íinalidadê, com â participaçáo de todos os consumidores contribuintes com a ClP,

neste município, que desejarem participar da confêrência.

ParágÍafo Único - A constitrição do conselho de que trata o caput do a!'t. 7o dâ

presente lei será foímada por 0'l (um) íepresentante do Poder Lêgislativo, 01 (um)

representante do Poder Executivo, 01 (um) Íepresentante da Fedêração das

Associaçõês Comunitárias e Similares de Ereré - FACE e 02 (dois) representantes

dos consumidores contribuintes com a ClP, deste município.

AÍt. 8o - Revogam-se as dispBiçóes em contrário.

Art. 90 - Esta Lêi Complementiar entra em vigor na datâ de sua publicâção.

Ereé, CE, 24 de janeiro de 2020.
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