
LEI MUNICIPAL N.0 1192/2022 

GABINETE DA PREFEIT A 

De 11 de Julho de 2022 

Altera a Lei Municipal n° 437 /2002 de 30 de dezembro 
de 2002 e suas alteracoes, para atribuir a 
concessionaria de service publico de distribuicao de 
cnergia eletrica a responsabilidade tributaria pela 
arrecadacao da CIP e da outras providencias, 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte 

LE I: 

Art. 1 °. Altera o art. 7° da Lei Municipal n° 437 /02, de 30 de dezembro de 2002, que 

passa a contar com a seguinte redacao: 

Art. 7°. - Fica atribuida no ambito municipal a responsabilidade tributaria a 
empresa concessionaria de service publico de distribuicao de energia 
eletrica, para arrecadacao da CIP junto a seus consumidores que devera ser 

lancada para pagamento juntamente na fatura mensal de consumo de 

energia eletrica, nos termos abaixo. 

§ 1 ° Compete a Sccretaria Municipal de Financas a adrninistracao e 
fiscalizacao da contribuicao que trata esta Lei. 

§ 2° 0 repasse dos valores arrecadados pela Distribuidora de Energia 

Eletrica, referente a contribuicao para o custeio do service de iluminacao 

publica (CIP) deve ocorrer ate o quinto dia util do mes subsequente ao de 

arrecadacao, sendo vedado qualquer tipo de retencao por parte da 
distribuidora de energia eletrica. 

§ 3° A falta de cobranca, a Ialta de repasse ou o repasse a menor da 

Contribuicao pelo responsavel tributario, nos prazos previstos em 

regulamento, e desde que nao iniciado o procedimento fiscal, implicara: 
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I - a incidencia de multa morat6ria, calculada a taxa de 0,33% (trinta e tres 
centesimos por cento), por dia de atraso, sabre o valor da contribuicao, ate o 
limite de 25% (vinte e cinco inteiros por cento); 
II - a atualizacao monetaria do debito, na forma e pelo indice estabelecidos 

pela Iegislacao municipal aplicavel. 
§ 4° Os acrescimos a que se refere o § 3° deste artigo serao calculados a 

partir do primeiro dia subscquente ao do vencimento do prazo previsto para 
o repasse da Contribuicao ate o dia em que ocorrer o efetivo repasse. 

§ 5° A concessionaria de service publico de distribuicao de energia eletrica 
nao respondera pelo pagamento em lugar do contribuinte inadimplente com 
o tributo. 
§ 6° A distribuidora de energia eletrica sera responsavel pelas cobrancas 
realizadas a menor referente a CIP, quando o erro decorrer de 
responsabilidade da distribuidora pela nao observancia ou pela aplicacao 
indevida da legislacao municipal ou ainda pela classificacao tarif aria dos 
consumidores em desconformidade com as normas vigentes da Agencia 
Nacional de Energia Eletrica (Aneel). 
Art. 7-A. A Concessionaria devera manter cadastro atualizado das unidades 
consumidoras e dos contribuintes adimplentes e inadimplentes, fornecendo 

os dados, inclusive por meio magnetico ou elctronico, para Secrelaria 

Municipal de Financas, nos prazos regulamentares. 

Art. 2°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, em 11 de 
Julho de 2022 . 

.J"c�4:ku'·�.S , �-4�n 
MARIA GISLAINE SANTANA AMPAIO LANDIM t' 
Prefeita Municipal 
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