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LEI N° 839/2014 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

EMENTA: "ALTERA OS ARTIGOS 4° E 5° DA

LEI MUNICIPAL N° 828/2014, DE 23 DE

OUTUBRO DE 2014".

EDNO FÉLlX PINTO, Prefeito Municipal de Potim, Estado

--- de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e

pron1U'go a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam alterados os artigos 4° e 5° da Lei Municipal n"

828/2014, de 23 de outubro de 2.014, que passam a contar com a seguinte redação:

"Art. 4° - Ficam isentos da Contribuição para Custeio do Serviço

de Iluminação Pública - CIP.-

I - Os contribuintes residentes ou instalados em vias ou

logradouros que não possuam iluminação pública.

/I - As classes de consumo residencíal baixa renda e Poder

Público Municipal.

§ 1° - A Prefeitura Municipal deverá atestar a falta de iluminação

pública, fornecendo à concessionária de serviço público de distribuição de energia

elétrica relação dos contribuintes isentos do pagamento da CIP, à qual caberá

operacíonalizar o cancelamento da cobrança da Contribuição.

§2° - A isenção de que trata o inciso I deste Artigo:

I - cessará a partir do mês seguinte ao do início do fornecimento

de iluminação pública;
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/I - não se aplica em casos de interrupção orovisone do

fornecimento de energia elétrica em virtude de instalação, manutenção, melhoramento e

expansão da rede de iluminação pública, ou decorrentes de qualquer outro fato que

provoque a interrupção provisória.

"Art. 5° - Observado o disposto nesta Lei, as alíquotas de

contribuição são diferenciadas conforme classe de consumo, da seguinte forma:

6,00% (seis por cento) da classe comercial;

5,00% (cinco por cento) da classe de consumo próprio;

6,00% (seis por cento) dá classe industrial;

5,00% (cinco por cento) da classe poder público estadual;

5,00% (cinco por cento) da classe poder público federal;

4,00% (quatro por cento) da classe residência;

2,00% (dois por cento) da classe rural;

2,00% (dois por cento) da classe serviço público - água, esgoto e saneamento.

Parágrafo Único - As classes de consumo e os percentuais

incidentes, bem como a base de cálculo da Contribuição de Iluminação Pública - CIP

estabelecidos no presente artigo poderão, com a aprovação do Poder Legislativo, ser

revistos e alterados com o objetivo de acompanhar a evolução de valores e preços na

conjuntura econômica naciona/".

Art. 2° - Permanecem em vigor todas as demais disposições

da Lei Municipal n° 828/2014 de 23 de outubro de 2014.
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Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário, e obedecidos os princípios de direito tributário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE.

Patim, 16 de dezembro de 2014.

E LlX PINTO
refeito Municipal
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