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Inscrição Estadual: Isenta

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)
CNPJ 44.831.733/0001-43

lEI Nº 2.297 DE 29 DEAGOSTO DE 2018

"Institui no Município de Águas da Prata a Contribuição Para Custeio da Iluminação
Pública - cas/p, prevista no artigo 149-A da Constituição da República, e dá outras

providências. "

CARLOS HENRIQUE FORTES DE2ENA,
Prefeito do Municipio de Águas da Prata (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais

FA2 SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte

lEI:

Art. 1º - Fica instituída no Município de Águas da Prata, para fins do custeio
do serviço de iluminação pública, a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - COSIP.

Parágrafo Único - O serviço previsto no "caput" deste artigo compreende:
a) a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos;
b) despesas operacionais de administração e organização do sistema;
c) a instalação, manutenção, modernização, melhoramento e expansão da

rede de iluminação pública;
Art. 2º - Caberá à Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura do

Município de Águas da Prata proceder ao lançamento e à fiscalização do pagamento da
Contribuição.

S 1º - O lançamento será anual, dividido para pagamento em 12 (doze)
parcelas mensais e sucessivas, comunicado à Companhia de energia Elétrica conveniada e
responsável pela arrecadação para que insira e individualize nas respectivas contas de
energia dos contribuintes.

~ 2º - O valor da contribuição corresponderá ao rateio do montante dos
custos do Sistema de Iluminação, por contribuinte consumidor, considerando-se no cálculo
uma diferenciação do valor para consumidores residenciais e não residenciais.

~ 32 - Considerado 05 custos dos serviços de Iluminação Pública,
detalhados no ANEXO I desta lei, o valor da COSIPserá:

a) Consumidores- Residenciais: R$ 7,00 (sete reais);
b) Consumidores - Não Residenciais: R$ 15,00 (quinze reais).
Art. 32 - Contribuinte, para efeito da contribuição prevista nesta lei são

todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis,
edificados ou não, localizados nas zonas urbana ou de expansão urbana do Município de
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Águas da Prata que, direta ou indiretamente seja beneficiário dos Serviços de Iluminação
Pública, identificáveis através de um cadastro de informações específico,

~ - A COSIP não incidirá sobre os imóveis localizados em vias e
logradouros que não sejam servidos diretamente por iluminação pública.

~ 22 - A Prefeitura Municipal poderá adotar como referência para
formação do seu cadastro de contribuintes para efeito de lançamento e cobrança da COSIP,
o cadastro de consumidores de energia elétrica com registro no Município de Águas da
Prata.

Art. 42 - Ficam isentos da Contribuição os contribuintes vinculados às
unidades consumidoras classificadas como "tarifa social de baixa renda" pelo critério da
Agência Nacional de Energia Elêtrica - ANEEL.

Art. 52 - A concessionária de energia elétrica é responsável pela cobrança e
recolhimento da Contribuição, devendo transferir o montante arrecadado para a conta do
Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e
criminalmente pelo não cumprimento do aqui disposto.

~ 12 - A eficácia do disposto no "caput" deste artigo fica condicionada ao
estabelecimento de convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária
de energia elétrica, respeitadas, no que couber, as determinações da ANEEl.

!i 22 - O convênio definido no parágrafo 1º deste artigo será celebrado no
prazo máximo de 90 (noventa) dias e disporá sobre a forma e operacionalização da
cobrança a que se refere o "caputll•

Art. 62 - A concessionária deverá manter cadastro atualizado dos
contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da Contribuição, fornecendo os
dados constantes para a autoridade administrativa competente pela administração da
Contribuição.

Art. 72 - O montante arrecadado pela Contribuição será destinado a um
Fundo de natureza contábil, que manterá uma Conta Corrente específica, e sua utilização
ficará vinculada exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tal como
definido no parágrafo único do artigo 1º desta lei.

~ - O Fundo contábil de que trata o caput deste artigo será
regulamentado por Decreto do Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta lei.

!j 22 - O valor da Contribuição será reajustado, por Decreto Municipal,
sempre que houver reajuste da tarifa de energia elétrica, visando a cobertura constante
dos custos de disponibilização da energia elétrica nos pontos de iluminação pública.

~ 32 - O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal,
após 60 dias do encerramento do exercício financeiro, prestação de contas das receitas e
dos gastos realizados com os serviços de iluminação pública.

Art. 82 - Eventuais despesas com a implementação desta lei correrão à
conta da dotação nº 020202.04122.7001.2.234.33903900.01 contida na Lei Orçamentária
Anual, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
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Art. 9º - Aplica-se a presente lei o princípio da anterioridade, conforme
disposição do artigo 150, inciso 111, da Constituição Federal.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 30 (trinta)
dias.

Art. 11 - Esta lei entrar' m vig r n
disposições em contrário.

Município de Ág
dois mil e dezoito.
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
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ANEX6i~PROJETO OElEI - cosIP-~-i:iISTbS-~OS SERVIÇOSDelLU'MI~Á~OPÚBUCA-

.i<ê'ii. ;J.~l'i~~~I~;:"~'G.,'

DETALHAMENTO DOS CUSTOS

Custo para eons. Não Residenc;a;s (453 unidades)
Valor da COSIP. Cons. Não Res'denCi<li5(12 meses)
'ValÕrdi['tõSf~";Ç&í#t~ãlJ~ideric4iis'(menS31)\v;{:'~;;/

Custo da COSIP{5496 consumidores}

serviços de Administração do Sistema (S% S/Fat) I 28.470,45
(Custos Indiretos: SEFIN/SEMOSP/S8UR)
(Inserção e Cobrança na\ contas de Energia - ElE,KTROl
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1. lTarifa de energia elétrica

5.2 Custo p<lraConsumidores Re5il!enci<lis(4996und5l 499.392,43
5.1.1 Valord<l COSI?- ConSllm: Residenciais (12 meses) 99,'96
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