
LEI COMPLEMENTAR N° 155, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

INSTITUI  NO  MUNICÍPIO  DE  JABOTICABAL  A
CONTRIBUIÇÃO  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  -  CIP,
PREVISTA  NO  ARTIGO  149-A  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DO BRASIL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 01 de dezembro de
2014, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º   Fica instituída no Município de Jaboticabal a Contribuição de Iluminação Pública –
CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal do Brasil.

Art. 2º  Consideram-se serviços de iluminação pública para efeito de cobrança de que trata
esta Lei Complementar, as atividades de manutenção, expansão, operação, administração, eficientização,
modernização, gestão da iluminação pública e além  de outras atividades a estas correlatas, que estejam
ligadas à rede de distribuição de energia elétrica na zona urbana do Município de Jaboticabal.

CAPÍTULO II

DO FATO GERADOR

Art.  3º   A  Contribuição  de  Iluminação  Pública  -  CIP,  prevista  no  artigo  149-A  da
Constituição Federal,  incidirá  sobre a utilização efetiva  ou  potencial  dos  serviços  de iluminação  pública
prestados aos contribuintes nas vias, praças, logradouros e demais bens públicos caracterizados no§ 6º, do
artigo 5°, da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Art. 4° O fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública - CIP é o consumo de energia
elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular à rede de distribuição de energia elétrica e a
propriedade de terrenos sem  ligação  de energia elétrica  localizados na zona urbana do Município  de
Jaboticabal.

CAPÍTULO III

DO CONTRIBUINTE

Art. 5°  O contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer
título, de unidade imobiliária estabelecida na zona urbana do Município de Jaboticabal, que possua ligação
de energia  elétrica  junto  à rede de distribuição da Empresa Concessionária  de Distribuição  de Energia



Elétrica, conforme regulamentação da Agência Nacional  de Energia Elétrica - ANEEL e o proprietário de
terreno sem ligação de energia elétrica.

CAPÍTULO IV

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 6°  O valor da Contribuição de Iluminação Pública -- CIP, é fixo para os terrenos sem
ligação de energia elétrica, atualizado anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor  Amplo  -  IPCA e resultante do rateio  dos serviços  de  iluminação  pública  ou  postos   à
disposição  do  contribuinte, diferenciada conforme a classe de consumidores e calculada em percentual
sobre a quantidade de KWh (quilowatts-hora) consumida de energia elétrica por cada unidade imobiliária,
cujo o valor do importe é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ou outro órgão que
vier a substituí-la.

§ 1º  A base de cálculo  da  Contribuição  de Iluminação Pública CIP, mencionada no
"caput" deste artigo, fica identificada através da Tabela  que faz parte integrante desta Lei Complementar.

§ 2º   O valor  da Contribuição de Iluminação Pública  -  CIP, seja qual  for  a  classe de
consumo, não poderá exceder a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), atualizada anualmente com base na
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

§ 3º  O custeio do serviço de iluminação pública compreende as despesas com a energia
elétrica consumida  e as despesas com a administração, operação, manutenção, eficientização  e ampliação
do sistema de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas.

§ 4° Na excepcionalidade do cálculo indicado no "caput" deste artigo, vier a desatender o
custeio  dos serviços  de iluminação pública  mencionados  no parágrafo  anterior,  a  Administração Pública
deverá apresentar à Câmara Legislativa medida saneadora para suprir respectiva necessidade.

§ 5º  A determinação da classe/categoria de consumidor observará as normas da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – ou órgão regulador que vier a substituí-la.

CAPÍTULO V DA ISENÇÃO

Art. 7º Estão isentos da contribuição:

I - os contribuintes vinculados a unidades consumidoras classificadas como "tarifa social
baixa renda" pelos critérios da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ou outro órgão que vier a
substituí-la;

II - os consumidores residenciais até 50 KWh (quilowatts-hora);

III - as unidades consumidoras ocupadas pela Administração Pública Municipal Direta e
Indireta e por seus Órgãos.

Parágrafo único.  As isenções da Contribuição de Iluminação Pública CIP mencionadas
neste artigo, ficam identificadas através da Tabela que faz parte integrante desta Lei Complementar.

CAPÍTULO VI DA ARRECADAÇÃO

Seção I



Do Lançamento

Art. 8º  O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública CIP é mensal e será feito
pela Municipalidade em carnês para os terrenos sem ligação  de  energia elétrica e pela Concessionária de
Distribuição de Energia Elétrica em  contas  de consumo de energia elétrica, nos termos do parágrafo único
do art. 149-A da Constituição da República, através de Convênio  firmado  com  a  Administração Municipal
para essa finalidade, com base nos elementos constantes no cadastro de unidades consumidoras.

Art.  9º  Para atender  ao disposto  nesta Lei   Complementar,  fica  o   Poder  Executivo
Municipal autorizado a firmar Convênio com a Empresa Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica
para realizar a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública CIP.

Seção II

Do Recolhimento

Art.  10.   O  pagamento  da  Contribuição  de  Iluminação  Pública  –  CIP  será  exigido
mensalmente, através de carnês emitidos pela Prefeitura para terrenos  e  na própria fatura de consumo de
energia  elétrica  emitida  pela  Empresa  Concessionária  de  Distribuição  de  Energia  Elétrica,  conforme
calendário  estabelecido  pela  própria empresa.

Parágrafo Único.  A Empresa  Concessionária  de  Distribuição  de  Energia Elétrica deverá
manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da Contribuição de
Iluminação Pública CIP e encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda todos os dados necessários para
fins de controle da arrecadação e adoção de eventuais medidas administrativas e judiciais  cabíveis.

CAPÍTULO VII

DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  FMIP

Art. 11.  Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública FMIP que será movimentado
através de conta corrente específica, em banco oficial, em nome da Prefeitura Municipal de Jaboticabal.

§  1°   A cobrança e o  recolhimento  da Contribuição  de Iluminação Pública  -  CIP será
definida da seguinte forma:

I - feita  pela  Prefeitura  diretamente  no  caso  de terrenos  sem  ligação  de energia
elétrica;

II  -  por Empresa  Concessionária  de Distribuição  de Energia  Elétrica  ou ainda por
empresa pública e ou privada contratada pela Administração  Pública;

III  -  os  valores  arrecadados  serão transferidos  para o  Fundo Municipal  de  Iluminação
Pública - FMIP, de natureza contábil  e administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, sob pena de
responder civil e criminalmente pelo não cumprimento do aqui disposto, gerido  por  um  conselho  instituído
por decreto pelo chefe do Poder Executivo, em até (90) noventa dias a partir da aprovação da referida Lei.



III  –  os valores  arrecadados  serão transferidos  para o Fundo Municipal  de Iluminação
Pública – FMIP, de natureza contábil  e administrado pela Secretaria Municipal de Fazenda, sob pena de
responder  civil  e  criminalmente  pelo  não  cumprimento  do  aqui  disposto,  fiscalizado  por  um  conselho
instituído por decreto pelo chefe do Poder Executivo, em até (90) noventa dias a partir da aprovação da
referida Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157 de 2014)

§  2°  O  valor  arrecadado  será  destinado  exclusivamente  para  custear  os  serviços  de
iluminação pública previstos nesta Lei Complementar, incluídos nestes os débitos junto à Concessionária
oriundos do fornecimento de energia elétrica, referente a iluminação pública (CLASSE VI).

§ 3°  A composição do Conselho Municipal de Iluminação Pública - CMIP será constituída
por seus membros titulares e suplentes, da seguinte forma:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal;

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo;

III - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil OAB;

IV – 01 (um)representante da   Associação Comercial e industrial de Jaboticabal;

V - 01 (um) representante da Concessionária de Energia Elétrica; e

VI  -  01  (um)  representante  da  Associação  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e
Agronomia  de Jaboticabal  - AREA.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  12.   Na  administração  e  cobrança  da  Contribuição  de  Iluminação  Pública  -  CIP,
aplicar-se-ão as normas gerais de direito tributário instituídas pela Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1.966, e pelo Código Tributário Municipal.

Art.  13.   Se  por  qualquer  motivo  forem  suspensas  as  atribuições  transferidas  da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para o Município, por determinação da Agencia Nacional de
Energia elétrica (ANEEL), será igualmente suspensa,  na mesma data e pelo mesmo período, a cobrança da
contribuição de que trata esta Lei.

Art.  14.  S e por qualquer motivo forem canceladas as  transferências  das atribuições
tratadas por esta Lei, da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para o Município, por determinação da
Agencia Nacional de Energia elétrica (ANEEL), será extinta, na mesma data, a contribuição de que trata esta
Lei."

Art. 15.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua  publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 12 de dezembro de 2014.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

http://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/cadastros/norma_juridica/sapl_documentos/norma_juridica/11412_texto_consolidado.pdf


JOSÉ PAULO LACATIVA FILHO
Secretário de Governo

Registrado  e  publicado  no  Departamento  de  Comunicação  Administrativa,  aos  12  de
dezembro de 2014.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo


