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Art 6°. As alfquotas de contribuicao sao diferenciadas conforme a
quanti dade de consumo medida em Kwh, calculada mensalmente sabre 0 valor da
Tarifa de llurninacao Publica vigente, Subgrupo 84b, devendo ser adotado nos
intervalos de consumo indicados , os percentuais correspondentes:

Art. 5°. A base de calculo da CIP e 0 valor mensa I do consumo total de
energia eletrlca em Kwh constante na fatura emitida pela empresa concesslonarla
distribuidora.

Art.. 4°. Sujeito passive da CIP e 0 consumidor de energia eletrica
cadastrado junto a concessionaria distribuidora de energia eletrica titular da
concsssao e que esteja as margens da rede de ilumlnacao no territorio do Municfpio.

Art. 30 - Considera-se ocorrido 0 fato gerador da CIP e existentes os

seus efeitos, mensalmente, no primeiro dia de cada meso

Art. 2°. E fate gerador da CIP 0 consumo de energia eletrlca, par pessaa
natural ou juridica, 0 fornecimento e manutsncao de iluminacao publica, de qualquer
especie nas vias e lagradouros publicos ou particulares onde haja au venha ser
instalada rede apropriada.

Paraqrafo unlco, 0 service previsto no caput deste artigo compreende 0
consumo de energia destinada a ilummacao de vias, logradouros e demais bens
publicos, e a lnstalacao, rnanutencao, melhoramento e expansao da rede de
ilurninacao publica.

Art. 1°. Fica institulda no Municipio de Sao Jose da Barra-MG a
Contribuicao para Custeio do Service de lluminacao Publica - CIP, prevista no artigo
149-A da Constituicao da Republica.

F8<;0 saber que a Camara Municipa' de Sao Jose da Barra/MG aprovou
e eu Joao Alves Passos, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

lnstltul no mUniCIpIO de Sao Jose da Barra a
Contribulcao para Custeio da lIuminayao Publica -
CIP - prevista no artigo 149-A da Constitui~ao da
Republica e da outras provldenclas.

Lei Complementar n, ° 10, de 31 de dezembro de 2002.
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Sao ~ da Barra - MG, 31 de dezembro de 2002.

Art. 11. Revogadas as dlsposicoes, esta Lei Complementar entra em
vigor no dia 10 de janeiro de 2003.

Art. 10. Fica 0 Poder Executivo autorizado a firmar com a CEMIG
Companhia Enerqetica de Minas Gerais SA, 0 convenio ou contrato a que se refere
o art. 6°.

Paraqrafo unlco. Para 0 Fundo deverao ser destinados todos os
recursos arrecadados com a CIP para custear prioritariamente os services de
iturninacao publica previstos nesta Lei.

Art. go. Fica criado 0 Fundo Municipal de llurninacao Publica, de natureza
contabil e administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

§ 2° - Os valores da CIP nao pagos no vencimento serao acrescidos de
juros de mora, multa e correcao monetaria, nos termos da legislag80 tributaria
municipal.

§ 1° - A inscricao em dlvida ativa do montante referido no caput obedece
o previsto no C6digo Tributario Nacional e Municipal.

Art. So. 0 montante devido e nao pago da CIP a que se refere esta lei
complementar sera inscrito em dlvida ativa, 60 dias ap6s a verificacao da
inadirnplencia.

§ 2° - 0 convsnio au contrato a que se refere 0 §10 deste artigo devera,
obrigatoriamente, prever repasse imediato do valor arrecadado pela concesslonana
ao Municipio, retendo os valores necessaries ao pagamento da energia fornecida
para a ilurninacao publica e os valores fixados para remuneracao dos custos de
arrecadacao.

§ 1° - 0 Municipio conveniara ou contratara com a Concesslonaria de
Energia Eletrica a forma de cooranca e repasse dos recursos relatives a
contribuicao.

Art. 1°. A CIP sera lancada para pagamento juntamente com a fatura
mensa I de energia eletrica, com vencimento coincidente com aquele previsto na
fatura.

Paraqrato unlco - Estao isentos da contribuicao os consumidores com
consumo de ate 30 Kwh.
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