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. Estado de Pernambuco
PREFEITT.]RA MTJNICIPÁL DE WRTENTE DO LÉRTO

Gabinete do Prefeito

Dispõe sobÍe a contribúção para custeio de iluminação Publica e da outras providencias

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESIAdO dC

Pemambuoo, no uso de suas aúribuições que lhe são conferidas por tri, faço saber que a Câmara
Municipal aprova e eu sanciono a seguinle Lei:

Arú. l" - Fica instituída a contribui@ de iluminaçâo Publica - CIP, paÍa o custeio
dos serviços de iluminação publica prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos.

PARÁGRAFO ÚUICO - Enlende-se çomo iluminação pubtica aquela que esleja
direta e regularmanlÊ ligúa à rede de distribuiçito de anergia ela:ica e que sirva as vias e
logradouros públicos.

ArL 2" - A conlrôuição incidira sobre a prestação do servrço de iluminação publica,
efetuada pelo Município no âmbito do sqr terrilório.

Art 3'- Conlribuinte e o proprietário, o titular do dominio útil ou o possuidor, a
qualquer titulo, de rmidade imobiliriria senida por iluminaç.iio publica

ÁrL4"- A base de cdcllo da contribuição saá mediante a aplic,!ão de percêntuais,

sobre o valor de refererrcia de l.ü)O l(Vh da tarifa B4a de acordo com a seguinte tabela

I- para os consumidores classilicados como residenc.ial cÕm consumo enlre

032De0a30
De3l a50 o52
De 5l a 100 I .I6
De l0l â 150 2.33
De l5l a 300
De 301 a 500
De50l a l O(X) 23 70

Acima de l.0Oo 47 -33
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Estado de Pernambuco
PREFEITURA MUNICIPAL DE WRTENTE DO LERIA

Gabinete do Prefeito

lI- Para consumidores classificados m.mo cnmercio, industria e serviços com consumo entre

De0a30

De 5l a l0o

151 300

Acima de I .000

ParágraÍo- Primeiro - O valor do rúeio da Conlribuição, apurado com base no custeio anual do
serviço de iluminação das vias e logradouros públicos, observara a distinção entÍe contribuinles dê
nalure.a indugrial, comercjal, repdesrcial e serviços.

Art. 5'- A cobrança da contribuição para custeio de iluminação publica (CIP) se Dara na fatura de
energia elétrica, emiida pela anpresa concessionária ou permissionaria
Parágrafo- Unico - O poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato ou convenio com a
empresa concessioruáía ou permissionaria de anergia eléEica local, para promover e regulamenlar a
arrecadação da conüibüçilo para custeio de iluminaçtu publica - (CfP).

Art 6'- O úefe do Poder Execúivo Municipal podori mediante Dweto cr,mg1r os valores da
tabela de que trata o Art Desta lei.

Art. 7'- Eslz, lá erl,tra em vigor na dala de sua pubücação, revogando.se as disposições em
contrârio.

Art' 8'- Esta lei seni rpgularnantada no pra,o de 30 (trinta) dias a partir da data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MIJNICIPAL DE VERITNIT DO LERIO, l7 de Ourubro de
2003.
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