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 PROJETO DE LEI MUNICIAL Nº 81/2018 

 
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SEBERI A CONTRIBUIÇÃO 

PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, 

PREVISTA NO ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, em conformidade com o 

disposto na Lei Orgânica do Município, 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituída no Município de Seberi a Contribuição para Custeio do Serviço 

de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. 
Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo 

de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, 
manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. 
 

Art. 2º É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou 
jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território do Município e que seja 
beneficiária direta da iluminação pública. 

 
Art. 3º Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica, residente ou de 

qualquer forma estabelecido no território do município, que esteja cadastrado junto à 
concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no Município. 

 
Art. 4º A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo medido em kWh, mês 

a mês, constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora. 
 
Parágrafo único. A majoração dos valores ocorrerá de conformidade com os 

reajustes determinados pela ANEEL. 
 
Art. 5º As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de 

consumidores e a quantidade de consumo medida em kWh, conforme tabela anexa (Anexo 
Único), que é parte integrante desta Lei, a qual poderá ser ajustada de acordo com a 
necessidade, através de Lei, quando representar elevação do custo aos consumidores, e através 
de Decreto do Executivo Municipal, quando representar redução do custo aos consumidores, 
situação em que a redução observará a proporcionalidade estabelecida nesta Lei. 
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§ 1º Estão isentos da contribuição os consumidores da classe: 
a) residencial com consumo de até 50 kWh; 
b) rural com consumo de até 50 kWh; 
c) rural não beneficiado pela iluminação pública em sua propriedade; 
d) poder público municipal. 
 
§ 2º Estão excluídos da base de cálculo da CIP os valores de consumo que 

excederem os seguintes limites: 
a) classe industrial: 10.000 kWh/mês; 
b) classe comercial: 7.000 kWh/mês; 
c) classe residencial: 3.000 kWh/mês; 
d) classe rural: 3.000 kWh/mês; 
e) classe serviço público: 7.000 kWh/mês; 
f) classe poder público: 7.000 kWh/mês, exceto o municipal que é isento; 
g) classe consumo próprio: 7.000 kWh/mês. 
 
§ 3º A determinação da classe de consumidor observará as normas da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - ou órgão regulador que vier a substituí-la. 
 
Art. 6º A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de 

energia elétrica. 
 
§ 1º O Município conveniará ou contratará com as Concessionárias ou 

Distribuidoras de Energia Elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à 
contribuição e eventuais custos para operacionalização. 

 
§ 2º O convênio ou contrato a que se refere o caput deste artigo deverá, 

obrigatoriamente, prever repasse imediato ao Município do valor arrecadado pela 
concessionária, bem como os valores de receitas e despesas. 

 
§ 3º O montante da CIP a que se refere o "caput" deste artigo devido e não pago 

será inscrito em dívida ativa, 120 (cento e vinte dias) dias após a verificação da inadimplência. 
 
§ 4º Servirá como título hábil para a inscrição: 
I - a comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os 

elementos previstos no art. 202 e incisos do Código Tributário Nacional; 
II - a duplicata da fatura de energia elétrica não paga; 
III - outro documento que contenha os elementos previstos no art. 202 e incisos do 

Código Tributário Nacional. 
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§ 5º Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, 
multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. 

 
§ 6º Os consumidores que obtiverem a energia elétrica no mercado livre, deverão 

recolher para a municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
mensalmente os valores da CIP, nos termos da presente Lei, devendo para fins de comprovação 
do consumo, anexar cópia da fatura mensal de energia. 

 
Art. 7º. Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e 

administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
Parágrafo único. Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos 

arrecadados com a CIP, para custear os serviços de iluminação pública previstos nesta Lei. 
Art. 8º O Poder Executivo Municipal implantará, dentro de suas possibilidades, 

programa de eficientização da iluminação pública, visando à redução do custo dos serviços. 
 
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei no que couber. 
 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou contratos a que se 

refere o art. 6º desta Lei, com as empresas RGE - Rio Grande Energia e CRELUZ - Cooperativa de 
Energia e Desenvolvimento Rural do Médio Uruguai Ltda., e com as demais que vierem a se 
instalar no município. 

 
Art. 11. Fica Revogada a Lei Municipal nº 2.046, de 31 de dezembro de 2002 e suas 

alterações posteriores. 
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, tendo eficácia após 

cumpridos os prazos estabelecidos nas alíneas “b” e “c”, do inciso III, do artigo 150 da 
Constituição Federal. 

 

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL 
SEBERI -RS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 
      CLEITON BONADIMAN 
       PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO ÚNICO 

TABELA PARA CÁCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 
 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

 
 

Industrial 

Até 300 10,00% 

Mais de 300 até 500 11,00% 

Mais de 500 até 1.000 12,00% 

Mais de 1.000 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

 
Comercial 

Até 300 10,00% 

Mais de 300 até 500 11,00% 

Mais de 500 até 1.000 12,00% 

Mais de 1.000 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

 
 

Residencial 

Até 50 (isento) 0,00% 

Mais de 50 até 100 9,00% 

Mais de 100 até 150 10,00% 

Mais de 150 até 200 11,00% 

Mais de 200 até 500 12,00% 

Mais de 500 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

 
 

Rural 

Até 50 (isento) 0,00% 

Mais de 50 até 100 9,00% 

Mais de 100 até 150 10,00% 

Mais de 150 até 200 11,00% 

Mais de 200 até 500 12,00% 

Mais de 500 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

 
Poder Público, exceto 

o municipal 

Até 300 10,00% 

Mais de 300 até 50 11,00% 

Mais de 500 até 1.000 12,00% 

Mais de 1.000 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

Serviço Público Até 1000 12,00% 

Mais de 1000 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

Consumo Próprio Até 1000 12,00% 

Mais de 1000 13,00% 

Classe Consumo kWh Mensal Alíquota 

Poder Público 
Municipal 

Qualquer 0,00% 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 81/2018 

 
   Senhor Presidente, Senhores Vereadores; 
 
  É importante frisar que, após passar estudos sobre os valores fixados da iluminação 
pública, constantes na Tabela Anexa, concluiu-se que estes valores, estão defasados, não 
cobrindo mais os custos de consumo de energia e manutenção do sistema, haja vista que já se 
passaram catorze anos da entrada em vigor da lei, sem a aplicação de qualquer ajuste. 
  Atualmente o Município é deficitário, uma vez que paga pelo consumo de iluminação 
pública no âmbito municipal, uma média mensal de R$ 47.000,00 e está arrecadando apenas 
R$ 19.000,00. 
  Assim, estamos propondo a alteração das alíquotas e classificando em classes de 
consumo nos termos na ANEEL e incluindo alíquotas para os consumidores do perímetro rural 
que sejam beneficiados pela iluminação público. 
  Outro aspecto a se destacar, são as significativas melhorias implantadas no sistema de 
iluminação pública de nossa cidade e no interior do município nos últimos anos. Este fato tem 
gerado grandes investimos por parte da administração municipal e as empresas concessionárias 
de energia elétrica.  
  Como consequência dessas melhorias, os valores dos custos mensais para o poder 
público municipal com o consumo de energia elétrica, aumentou significativamente, fato que 
obriga o município a repassar parte destes custos aos consumidores, sob pena de infringência 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
  Por fim ainda, queremos destacar a importância desta matéria para que o poder público 
municipal possa continuar realizando investimentos no sistema e melhorar sempre mais a 
qualidade da iluminação pública na nossa cidade. 
  Certos da especial atenção de Vossas Excelências, pedimos a aprovação unânime do 
projeto de lei que ora se apresenta em regime de urgência, haja vista o prazo legal estabelecido 
na Constituição Federal para que a lei possa produzir seus efeitos. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi/RS, 29 de novembro de 2018. 

 
CLEITON BONADIMAN 

Prefeito Municipal 
 


