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LEI COMPLEMENTAR NO 124, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

“Disp9e sobre a cria荷O da CONTRIBUICÅo pARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE

ILUMENACAO PUBLICA, e da outras providencias’’.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a C含mara MunicIPal aprovou e

ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1O - Fica institufda no Municipio de Buritama, a CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO

DOS SERVICOS DE ILUMENACÅo pUBLICA’de acordo co雪1.OS Valores constantes do Anexo

Unico desta lei, que Ser各integrado ao Sistema Tribut誼o do MunicIP10.

Art. 20 - A contribui9aO Ser各cobrada pelo MunicipIO, mOtivado pela responsabilidade

decorrentes dos servi亨0S de custeio com a manuten確O do sistema de ilu平napao pul’lica (Resolu単o

Nomativa nO 414/2010)・ tendo como limite total a desp雪a realizada nas vlaS e logradouros, fixando o

limite as despesas do Municipio com o custeio deste servICO.

Art. 4O - Os valores arrecadados pela Contribui9肴O Para CuSteio do serv19O de iluminacao

p同lica ser肴o fomadores de um ftmdo especial, Vinculado exclusivamente ao custeio do servico de

ilumina9fb pdblica・

Se9盃OI

Do Fato Gerador e da Incidencia

Art. 50 - O fato gerador da Contribui9fo para Custeio do Serv190 de Ilumina9肴O P同lica -

CCSIP e a proprla iluminap肴o de vias工ogradouros e demais bens phblicos, e a instalacあ, manuten9各O,

melhoramento e expansao da rede de ilumina9aO P的lica, alem de outras atividades a estas correlatas.

Se碑O量量

Do Sujeito Passivo

ArL 6O - O Contribuinte 6 toda pessoa juridica ou fisica propriet各ria ou detentor de direitos

sobre im6veis urbanos, naO importando a sua especificidade desde que beneficiado pela iluninapao

Pdblica.

Se碑O重重量

Da Base de Calculo

A巾. 7O - E o valor de custeio dos servlCOS PreStados de ilumina9aO Pfルlica em vias,

logradouros e demais bens p的licos’e a instala辞O’manutenCaO, melhoramento e expansao da rede de

iluminapao p的lica, a16m de outras atividades a estas correlatas: ∴∴∴‥ふ“▲“▲▲て‾)r‾)▲▲‾‾’‾‾葛‾‾‾‾-‾▼○○‾‾‾‾み∴雪　〆
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§ lO - Os valores a serem cobrados por cada unidade imobiliaria obedecera o disposto no anexo
``Contribui9fb para Custeio da Iluminacao P同lica,’, tOmando como parametro a especificidade do

im6vel urbano, reSidencial ou nao residencial.

§ 2O - O valor da Contribui9着O Serateかstado anualmente pelo mesmo indice adotado pelo

MunicipIO.

Se9急O量V

Do Lanやmento

Art. 8O - Cabera a Divis肴o MunicIPal de Financas e Controladoria proceder ao lan9amentO da

Contribuicao.

§ 1O - Para contribuintes que possua ligapao junto irede de distribui碑o de energia eletrica o

Valor da contribuicao ser鉦ncluido na fatura de energla emitida pela concessionaria deste serv19O.

§ 20 - Para contribuintes que nao possua liga9肴O j皿tO atede de distribuicao de energia eletrica

a cobranca ser各feita pela Divis着o MunicIPal de Financas e Controladoria atraves do came do IPTU,

tendo seu valor discriminado.

Se辞0V

Da Cobranca e Reco皿men(O

Art. 90 - A cobranca e o recolhimento da contribuicao sfo de responsabilidade da Divisfb

Municipal de Financas e Controladoria.

§ lO - A concessionaria de energia eletrica e responsavel pela cobranca e recolhimento da

Contribui碑O, dos contribuintes que possuam ligap肴o com a rede de distribui9負O, devendo transferir o

montante arrecadado para a conta do Tesouro MunicIPal especialmente designada para tal fim, SOb

Pena de responder civil e criminalmente pelo nfro-CumPnmentO do aqui disposto.

A eficdeia do disposto no ’’caput’’Do paragrafo prlmeiro fica condicionada ao estabelecimento

de convenio a ser fimado entre o Govemo do Municipio de Buritama e a concessiondria de energla

e16trica, reSPeitadas, aS determina96es da ANEEL.

O convenio definido no par各grafo primeiro deste artlgO Ser各Celebrado no prazo maximo de 30

(trinta) dias e dispora sobre a foma e operacionaliza碑O da cobran9a a que Se refere o ”caput”.

§ 20 - Caber各a Divisao Municipal de Finan9ai e Controladoria efet雌a cobranea e o

recolhimento da contribui碑o dos contribuintes que nao possuam ligac肴o regular na rede de

distribui9fb de energla e16trica 」untO aO Came de IPTU.

Art. 10 - A concessionaria dever各manter cadastro atualizado dos contribuintes com liga車o na

rede de distribuicfb de energla eletrica que deixarem de efetuar o recolhimento da Contribui9fo,

fomecendo os dados constantes naquele para a Divisao MunicIPal de Finan9aS e Controladoria
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Art. 1l - Fica isento da Contribui辞o os contribuintes vinculados as unidades consumidoras

Classificadas como一一tarifa social de baixa renda’’pelo criterio da Agencia Nacional de Energia Eletrica

-ANEEL.

Art. 12 - Esta lei entra em vlgOr em lOdejaneiro de 2015.

Buritama, 29 de dezembro de 201

Politica.

量ZA

; 97 anos de Funda碑o e 66 anos de EmancIPaCaO

翻案田
SANTOS TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado na Divis肴o de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data supra, POr
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ANEXO UNICO

APLICACÅo DA CONTRTBUICÅo pARA CUSTEIO 。A ILUMINACÅo pUBLICA

T暮PO ��DDTDUTdﾕ2�

Im6veisResidenciais ��ﾃB�

Im6veisN肴oResidenciais �2ﾃB�

Im6veisdeUsoMisto �"ﾃB�
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