
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019/2019

Regulamenta a Lei nº 741, de 04 de setembro de 2019, que dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação
pública-CIP e fundo municipal de iluminação pública-FUMIP com atendimento a Lei Orgânica do Município nº. 001/2008 em
consonância a legislação federal Emenda Constitucional 149-A do direito a energia elétrica e à iluminação pública.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 001/2008 do Município de
Guamaré,
 
DECRETA:
 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 1º. A contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública - CIP, instituída pela Lei nº 741/2019, fica regulamentada nos termos do
presente Decreto, para que os custos com os serviços de Iluminação da municipalidade sejam suportados por seus destinatários diretos.
 
Parágrafo Único. O Serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais
bens Públicos, a instalação, manutenção, melhoramento, expansão e modernidade da rede de Iluminação Pública, devendo o município disponibilizar
meios para atender requisição da população, inclusive da Ouvidoria para avaliação e aplicação dos recursos Públicos.
 
Art. 2º. É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de como consumidor de energia
elétrica no território do Município.
 
Art. 3º. Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do Município e que seja cadastrado junto à
concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do Município.
Art. 4º. A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo(kWh) e demanda(KW) total de energia elétrica constante na fatura emitida pela
empresa concessionária distribuidora.
 
Art. 5º. As alíquotas de contribuição serão de 15% (quinze por cento) para todas as classes, sendo diferenciadas conforme a classe de consumidores e
a quantidade de consumo medida em KWh e KW, conforme redução de alíquota a seguir:
a) Classe residencial a partir de 70 KWh/mês com 15% (quinze por cento);
b) Classe rural a partir de 100 KWh/mês com 15% (quinze por cento);
b1) Classe rural a partir de 2000 KWh/mês terá desconto de 13% (treze por cento), sobre alíquota de 15% (quinze por cento) constante neste artigo;
c) Classe comercial a partir de 7.000 KWh/mês terá desconto de 7% (sete por cento), sobre alíquota de 15% (quinze por cento) constante neste
artigo;
d) Classe industrial a partir de 10.000 KWh/mês terá desconto de 12% (doze por cento), sobre alíquota de 15% (quinze por cento) constante neste
artigo;
e) Classe Poder Público Estadual e Federal, a partir de quaisquer
consumo em KWh/mês e KW/mês, será de 15% (quinze por cento);
f) Classe Empresa de Serviço Público KWh/mês e KW/mês, terá desconto de 50% (cinquenta por cento), sobre alíquota de 15% (quinze por cento)
constante neste artigo;
g) Classe consumo próprio de unidades privadas, valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais);
h) Classe microgeração ou minigeração que tem compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora deverá
contribuir com a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a quantidade de energia ativa medida pela concessionária regular no território do
município terá os descontos concedidos em conformidade as alíneas a) a f), descritas neste artigo;
 
§ 1º Estão isentos da contribuição os consumidores da classe residencial urbano com consumo de até 70 KWh e da classe rural com consumo até 100
KWh, além dos beneficiários dos Programas Sociais do Bolsa Família do Governo Federal e Renda Cidadã do Governo Municipal.
 
§ 2º A determinação da classe/categoria de consumidor observará as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL – ou órgão regulador
que vier a substituí-la.
 
Art. 6º Classe de Consumidor do Mercado Livre de Energia Elétrica (ACL), independente da sua classificação, será aplicada alíquota de 15% até
10.000 KWh e KW, e acima terá desconto de 12% (doze por cento), sobre alíquota de 15% (quinze por cento), do registro do ponto de consumo da
sua unidade dos equipamentos de medição instalados tanto a nível de Distribuidora e CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) que
detém os dados mensais.
 
§ 1º. Os dados da medição de consumo mensal permitirá a emissão do DAM (Boleto) para cobrança da CIP em conformidade com a PORTARIA N°
969, DE 1º DE JULHO 2008 da ANEEL.
 
§ 2º. No que se refere a alínea h do Art. 5º a CIP será aplicada conforme registro de consumo ativo do fornecimento feito pela Concessionária no
mês.
 
Art. 7º. A CIP será lançada para pagamento juntamente com a nota fiscal/fatura mensal de energia elétrica, salvo no caso do consumidor que compra
energia no Ambiente de Contração Livre (ACL):
 
§ 1º. O Município conveniará ou contratará em delegação de Competência Tributaria com a Concessionária de Energia Elétrica a forma de lançar,
cobrar e repassar dos recursos relativos à contribuição;



ANEXO I

QUADRO DE ARRECADAÇÃO DA CIP - GUAMARÉ

LEI Nº 741/2019 - DECRETO Nº 019/2019

TIPO DE COBRANÇA

ALÍQUOTA SOBRE O IMPORTE EM KWh e KW

BASE DE CÁLCULO TIPO LIMITE

NOTA FISCAL / FATURA MENSAL DOS CONSUMIDORES NÃO SE APLICA

 
§ 2º. O montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput deste artigo será inscrito em dívida ativa, 60 (sessenta) dias após a verificação da
inadimplência, conforme relação fornecida pela Concessionária de energia elétrica;
 
§ 3º. Servirá como título hábil para inscrição:
 
I - A comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os elementos previstos no Código Tributário Nacional e Municipal;
II – A duplicata da fatura de energia elétrica não paga;
III – Outro documento que contenha os elementos previstos no Código Tributário Nacional e Municipal;
IV – Ou ainda relatório que contenha os dados completos para efetuar a inscrição
 
§ 4º. Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária
aplicável pela concessionária na correção dos valores das faturas de energia elétricas atrasadas, devendo a concessionária de energia elétrica
encaminhar mensalmente a relação dos consumidores e respectivos valores para fins de análise da Fazenda Pública Municipal.
 
§ 5º. O Município deverá informar mensalmente os postes e lâmpadas em funcionamento, dos circuitos não medidos, para efeito de cálculo do
consumo estimado, devendo a concessionária de energia elétrica realizar cobranças dos serviços prestados. Poderá proceder a contratação de serviços
de tecnologia para controle, inclusive quanto a capacidade da lâmpada contratada para efeito de fiscalização e funcionamento, desde que aprovada e
autorizada pela Prefeitura referida contratação.
 
§ 6º. A concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica não responderá pelo pagamento em lugar do contribuinte inadimplente
com a CIP.
 
§ 7º. Repasse dos valores arrecadados na quitação de débitos, dos antes inadimplentes, será recolhido e repassado e juntamente com informação em
relatório demonstrativo da quitação individualizada por contribuinte.
 
CAPÍTULO II
Das Obrigações e Transparência
 
Art. 8º. A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica, sendo a concessionária responsável pela cobrança,
recolhimento e repasse, devendo transferir o montante arrecadado para o Município de Guamaré, imediatamente no mês subsequente ao da
arrecadação, e será permitido deduzir os valores necessários a fatura de prestação de serviço e correspondente a inserção pelo preço a ser pactuado de
forma livre entre as partes da CIP e de débitos que, eventualmente, tenha ou venha a ter o Município de Guamaré com a Concessionária, relativos
aos serviços supracitados e inerentes a Iluminação Pública.
 
Parágrafo Único. Fica vedado a pratica de encontros de contas sem que seja efetuado qualquer conferencia previa por parte da Secretaria de
Administração do Município, em razão do dispositivo da lei N° 4320/1964 artigos 62 e 63 e seus parágrafos.
 
Art. 9º. A CIP será destinada única e exclusivamente para cobertura dos valores despendidos com o fornecimento de energia elétrica e encargos
financeiros deles decorrentes; a manutenção de toda a infraestrutura física; e a manutenção da estrutura técnica e administrativa destinada a propiciar
a adequada prestação do serviço de Iluminação Pública, e as despesas de consumo conforme determinadas pelo poder executivo.
 
§ 1º. Entende-se por manutenção de toda a infraestrutura física a atividade de serviços técnicos ligados à manutenção, modernização, remodelação,
instalação, melhoramento da rede e quaisquer serviços, novas tecnologias, ligadas ao setor de serviços de Iluminação Pública.
 
§2º. Abrangendo também, a contratação de consultorias de suporte e Diagnostico, e, para profissionalizar os servidores que trabalharam com a CIP,
bem como na elaboração de projetos ligados tecnicamente ao serviço de infraestrutura afetos a Iluminação Pública e destinados na manutenção,
modernização, remodelação, instalação, melhoramento da rede e novas tecnologias ligadas ao setor de serviços de Iluminação Pública.
 
§3º. Havendo saldo na conta do fundo, após pagamentos de todos os serviços, o executivo fica autorizado a utilizar os recursos para pagamento das
contas de energia elétrica dos próprios do Município, preferencialmente aquelas pertencentes à Saúde e Educação, consideradas serviços essenciais.
 
Art. 10º. Visando cumprir as obrigações de controle, registro e fiscalização, afim de garantir a transparência na Administração Pública e na validação
do valor global e repasse que ocorrerá a concessionária de energia elétrica prestadora do serviço da CIP, enviará à prefeitura:
 
§1º. Relatório, atualizado, das unidades consumidoras e dos contribuintes adimplentes e inadimplentes nos prazos regulamentares.
 
§2º. Espelho de faturamento de emissão das faturas notas fiscais do mês, contendo todos os dados dos contribuintes em geral, em arquivo digital txt
/xlsx/csv, à Secretaria Municipal de Administração.
 
Art. 11º. Para efeito de faturamento da CIP a Prefeitura enviará quadro demonstrativo ANEXOI descritivo com as alíquotas a serem aplicadas de
acordo com as classes: Residencial; Comercial; Industrial Rural; Poder Público; Consumo Próprio; Mini e Micro Gerador; ACL;
 
Art. 12º. A cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP terá uma alíquota de 15% (quinze por cento) para todas as
classes, e serão diferenciadas conforme a classe de Consumidores e a quantidade de consumo medida em KWh (quilowatt-hora) / KW(quilowatt),
Demanda, terão redução de alíquota, conforme ANEXO I, parte integrante deste Decreto:
 



CLASSIFICAÇÃO FAIXA DE CONSUMO

KWh/mês e KW/mês.

ALÍQUOTA (%) VALOR LIMITE

RESIDENCIAL Até 70 Zero Sem limite

A partir de 71 15% Sem limite

COMERCIAL Até 7.000 15% Sem limite

A partir de 7001

Desconto de 7% na alíquota

15% Sem limite

INDUSTRIAL Até 10.000 15% Sem limite

A partir de 10.001

Desconto de 12% na alíquota

15% Sem limite

RURAL Até 100 Zero Sem limite

A partir de 101 15% Sem limite

A partir de 2.001

Desconto de 13% na alíquota

15% Sem limite

CONSUMO PRÓPRIO Qualquer consumo FIXO 1.000,00 (mil reais)

PODER PÚBLICO FEDERAL Qualquer consumo 15% Sem limite

PODER PÚBLICO ESTADUAL Qualquer consumo 15% Sem limite

PODER PÚBLICO MUNICIPAL ISENTO ISENTO Sem limite

EMPRESA DE SERVIÇO PÚBLICO Qualquer consumo

Desconto de 50% na alíquota

15% Sem limite

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTO ISENTO Sem limite

MICROGERAÇÃO MINIGERAÇÃO

RESIDENCIAL

Até 70 Zero Sem limite

A partir de 71 15% Sem limite

MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO COMERCIAL Até 7.000 15% Sem limite

A partir de 7001

Desconto de 7% na alíquota

15% Sem limite

MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO INDUSTRIAL Até 10.000 KWh/mês 15% Sem limite

A partir de 10.001

Desconto de 12% na alíquota

15% Sem limite

MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO RURAL Até 100. Zero Sem limite

A partir de 101. 15% Sem limite

A partir de 2.001.

Desconto de 13% na alíquota

15% Sem limite

MERCADO LIVRE (ACL) Até 10.000. 15% Sem limite

A partir de 10.001

Desconto de 12% na alíquota

15% Sem limite

 
Art. 13º. Delega atribuições as Secretarias Municipal de Administração e de Tributação instituir mecanismos que possibilitam a quaisquer pessoas
físicas e jurídicas do Município desde que, apresentar motivo, o recebimento de informações públicas que compõem Administração Municipal e de
entidades privadas que são prestadores de serviços ao Município, em conformidade com a Lei N°15.527/2011 e Decreto N°7.724/2012.
 
Art. 14º. Caberá ao Poder Executivo estabelecer teto limitador do valor máximo da contribuição preservando as alíquotas definida para, cada classe
de consumidores, salvaguarda sempre que a receita supra à finalidade e obrigações que foi instituída a contribuição, e, com finalidade de diminuir a
desigualdade social, promovendo justiça fiscal e social em conformidade com ações de governo.
 
Art. 15º. O Fundo Municipal de Iluminação – FUMIP possui natureza contábil e será administrado pela Secretaria Municipal de Tributação,
destinado exclusivamente ao custeio do serviço de Iluminação Pública, conforme dispõe art. 119 da Lei Municipal nº. 348/2005.
 
§1º O Fundo Municipal constará de Unidade Orçamentária, em separado, no orçamento da Secretaria Municipal de Tributação, no qual será alocado
exclusivamente o serviço descrito no artigo 2º deste Decreto, bem como os recursos arrecadados com a CIP.
 
§ 2º. O ordenador de despesas do Fundo Municipal será o(a) Secretário(a) Municipal de Obras e Serviços Urbanos em consonância com Secretaria
de Administração.
 
§ 3º. Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a CIP repassados ao Município, os quais custearão os serviços de
Iluminação Pública previstos no artigo 2º deste Decreto.
 
§ 4º. Os rendimentos resultantes de aplicações dos recursos do Fundo terão a mesma destinação e vinculação dos recursos originários.
Art. 16°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio ou contrato com a Concessionária de Energia Elétrica, nos termos do presente
Decreto.
 
Art. 17º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em obediência ao que consta no artigo 150 Parágrafo III alínea “b” da Constituição
Federal, que trata dos princípios da anterioridade e noventena.
 
Art. 18º. Ficam revogadas as disposições em contrário especialmente as disciplinadas no decreto n° 008/2018.
 
Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré em, 08 de outubro de 2019.
 
FRANCISCO ADRIANO DE HOLANDA DIÓGENES
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