
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N° 003/2003 

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2003 

SÚMULA: ADICIONA O ART. 158 A 

AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL, INSTITUI A 

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 

DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – CIP DE SANTA 

CARMEM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

OLIDIO PEDRO BORTOLAS, PREFEITO MUNCIPAL DE SANTA 

CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, FAZ 

SABER, QUE A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1° - O Código Tributário Municipal passa a vigorar acrescido do seguinte 

artigo 158-A e seus respectivos parágrafos. 

 Art. 158-A – Fica instituída a Contribuição de iluminação Pública – CIP, 

destinada a custear a prestação efetiva ou potencial dos serviços de instalação, 

manutenção e operação do sistema de iluminação das vias e logradouros públicos do 

Município de Santa Carmem – MT. 

 Parágrafo 1° - A Contribuição de Iluminação Pública incidirá sobre imóveis 

edificados ou não, localizados no perímetro urbano do Município de Santa Carmem – 

MT. 

 

 Parágrafo 2° - Fica considerado um imóvel distinto para efeito de cobrança da 

Contribuição cada unidade autônoma residencial, comercial ou industrial de consumo 

de energia, tais como, casas, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, terrenos, bem como 

qualquer outro tipo de estabelecimento ou divisão em prédio, qualquer que seja sua 

natureza ou destinação. 

 



 Parágrafo 3° - Contribuinte da CIP – é o proprietário ou possuidor do imóvel a 

qualquer titulo em nome do qual se emitam guias para pagamento do fornecimento de 

energia elétrica, relativamente ao mesmo imóvel.  

 

 Parágrafo 4° - Os valores da Contribuição serão atualizados a mesma ocasião e 

percentuais em que forem reajustadas as tarifas de energia elétrica. 

 

 Parágrafo 5° - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP será devida em razão 

do custo dos serviços de manutenção e melhoria do sistema de iluminação das vias 

logradouros públicos, calculada de modo especifico e cobrada conforme tabela anexa. 

 

 Parágrafo 6° - O produto de arrecadação da CIP – constituirá receita destinada a 

manutenção das instalações para iluminação pública, bem como para operação e 

melhoria desses serviços. 

 

 Parágrafo 7° - Fica o Poder Executivo autorizado firmar convênios com 

concessionárias de serviços públicos para fins de cobrança e/ou arrecadação da CIP. 

 

 Parágrafo 8° - Ato do Poder Executivo disciplinará a cobrança da CIP e a 

fiscalização a ser exercida pela Prefeitura Municipal, assim como estabelecerá as 

sanções pela inobservância do disposto nesta Lei sem prejuízos das demais penalidades 

fixadas na legislação Municipal. 

 

 Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 3° - Revoadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 

EM, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 

 

OLÍDIO PEDRO BORTOLAS 

Prefeito Municipal 

 



 

 


