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	AUTOGRAFO N.° 4064/2019 	Lei n.° 

PROJETO DE LET N.° 088/20 19 do Executivo: 

"ATRIBUX RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 
A EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVIO 
PLJBLICO DE DI5TRIBuIcA0 DE ENERGIA 
ELETRICA PARA A ARREcADA4;A0 DA 
CONTRIBIJIcAO DE ENERGIA ELETRICA - 
CIP E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGU1NTE LEI: 

Art. 1° Fica atribuida responsabilidade tributária a empresa concessionâria de serviço pUblica 
de distribuição de energia elétrica para arrecadação da Contribuiçäo do lluminaçao PUblica-
CIP- junta a seus consumidores, quo deverá ser lançada para pagamento juntamente na fatura 
mensal do consumo de energia elétrica. 

§1° Compete a Secretaria Municipal de Finanças e :Orcametito (SEMFOR) a administraçäo e 
fiscalização da contribuiçao quo trataesta Lei. 

§20  Nao seräo permitidas quaisquer tipos de compensaçöes ou encontro do contas, devendo 
os valares arrecadados serem integralmente repassados e depositados na conta do Tesouro 
Municipal especialmente designada a este fim. 

§31  E vedada a concessionâria de distribuição de energia elétrica no Municipio a cobrança pela 
arrecadação e repasse da CIP previstos no caput deste artigo. 

§ 4 11  0 prazo legal para recolhimento aos cofres püblicos municipals dos valores arrecadados 
semanais é de 4 (quatro) dias üteis, a partir do primeiro dia Util da semana imediatamente 
seguinte. 

§ 50  A falta de cobrança, a falta do repasse ou o repasse a menor da Contribuiçäo palo 
responsável tributário, nos prazos previstos em regulamento, e desde que näo iniciado o 
procedimento fiscal, implicarâ: 

- a incidencia de multa moratôria, calculada a taxa do 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento), por dia do atraso, sobre a valor da Contribuiçäo, ate o limite do 25% (vinte e cinca por 
cento); 

II - a atualizaçäo monetária do débito, serâ pelo indice indexado palo IGP-M (calculado pela 
Fundaçào Getülio Vargas - FGV). 

§ 60  Os acréscimos a que so refere o § 5° dosto artigo seräa calculadosaqartir do primoiro dia 
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para a repasse daZqqO 1ilbuiq5o ate o dia em 
quo ocorrero efetivo repasse. 
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§ 71  A concessionárja de serviço pUblico de distribuição de energia elétrica não responderâ 
pelo pagarnento em lugar do contribuinte inadimplente corn o tributo. 

Art. 20  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando as disposiçOes ern 
contrario. 

JardinOpolis, 26 de novembro de 2019. 
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Presidente  
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REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Cãmara Municipal de Jardinopolis- 
SP, aos vinte e seisdias do més de novembro de 2019. 
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