
DECRETO  N.º 18 - DE 13 DE MARÇO DE 2007.
    

 Regulamenta a Lei Complementar n. 20, de 10 de outubro de 2005 e dá outras providências.

   ELIANA DOS SANTOS SILVA, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e com fundamento na lei Complementar Municipal n.º 20, de 10 de outubro de 2005.

   DECRETA:

Art. 1º - É fato gerador da CIP, para os imóveis edificados e cadastrados junto à
concessionária, o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular e para os
imóveis não edificados ou que não disponham de ligação de energia elétrica, localizados no território urbano, nos
distritos políticos e bairros dentro da expansão urbana do Município.

Parágrafo Único -  A CIP não incidirá sobre os imóveis localizados em vias e logradouros que
não sejam servidos por iluminação pública.

Art. 2º -  Sujeito passivo da CIP são todos os proprietários, os detentores do domínio útil ou
possuidores a qualquer título, de imóveis edificados ou não, localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana do
município.

Art. 3º -  A base de cálculo da CIP, para os imóveis edificados e cadastrados junto à
concessionária, é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante nas faturas emitidas pela empresa a
seus consumidores.

§ 1º – Para os imóveis não edificados ou que não disponham de ligação de energia elétrica, a
base de cálculo da CIP, terá o valor pré-determinado de R$ 3,00 (três reais).

§ 2º  Para os imóveis mencionados no caput do Artigo 4º os valores de contribuição são
diferenciados em função a classe de consumidores e definidos conforme a tabela abaixo:

Categoria Valor R$

Residencial 02,00

Comercial 04,00

Industrial 10,00



$ 3º  Os contribuintes  Residenciais, excluídos os imóveis não edificados, cujo consumo
mensal seja igual ou inferior a 80KWh –mês  serão isentos do pagamento da CIP.

Art. 4º -  Para os imóveis edificados e cadastrados junto à concessionária, a CIP será lançada
para pagamento, nas faturas mensais de energia elétrica.

§ 1º - O Município conveniará ou contratará com  a Concessionária de Energia Elétrica a
forma de cobrança e repasse dos recursos relativos a esta contribuição.

§ 2°.  Quando ocorrer atraso no pagamento da CIP, fica atribuído o encargo de mora
constituído de 2% (dois por cento) de multa, juros de 1% (um por cento) “pro rata tempore die “  e correção
monetária.

§ 3º. Os valores de CIP não recebidos pela empresa concessionária de energia elétrica, serão
mantidos à disposição da Prefeitura para que sejam inseridos na dívida ativa do município.

Art. 5º - Para os imóveis não edificados ou que não disponham de ligação de energia elétrica,
a CIP será lançada para pagamento juntamente com o IPTU ou através de cobrança específica.

§ 1º - Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e
correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal.

§ 2º - O montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput deste Artigo será inscrito
em dívida ativa após a verificação da inadimplência conforme prevê a legislação municipal em vigor.

Art. 6°.  Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e
administrado pela Coordenadoria de Orçamento e Gestão.

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. 7°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando  revogado o Decreto
n. 118, de 12 de dezembro de 2005.  

 Ribeirão Grande, em 13 de março de 2007.



ELIANA DOS SANTOS SILVA
Prefeita Municipal

Ciente, publique-se.

         WILSON GRILLO
         Chefe de Gabinete
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