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LEI N° 520197

Dispoe sabre a Taxa de llumlnsceo
Pt.ib/ica e das outras provltiencies.

A CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, DECRETA, e o
Prefeito Municipal sanciona e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituida a Taxa de 1/uminaqao Publica, que tem como fator gerador
da respectiva obrigaqao tributaria a utilizaqao, efetiva ou potencial, dos services publicos
de iluminaqao publica nas vias e logradouros oabucos, prestados ao contribuinte ou
postos sua disposiqao.

a

§ Unico - Entende-se como iluminaqao publica equet« que esteja direta e

regulamente ligada a rede de distribuiqao de energia etettice da empresa concessionette
e sirve as vias ou logradouros publicos.

Art. 2° - Contribuinte de Taxa

e

o proprietsno, o titular do dominio util ou o
possuidor, a qualquer tituto, de unidade imobiliaria edificada, lindeira as vias ou
logradouros pubtcos servkios por iluminaqao publice:

Art. 3° - A base de cetcuto da Taxa

e o custo dos services de nummecso das vias

e logradouros pobucos a ser rateado entre os contribuintes em tuncso do numero de
unidades imobiliarias edificadas, lindeiras as vias ou logradouros publicos servkios por
iluminaqao pt.iblica.

§ 1° - O custo dos services de iluminaqao public« compreende:
a) despesas mensais com energia consumida pelos services de iluminaqao
public«;
b) despesas mensais com administraqao, operaqao e menutencso dos services
de iluminaqao publica;
c) quotas mensais de depreciaqi:io de bens e instalaqoes do sistema de
iluminaqao publicas;
d) quotas mensais de investimentos destinados a suprir encargos financeiros
para exoensso, melhoria ou modemizaqao do sistema de iluminaqao

publicecto.

§ 2° - A Taxa incidente a partir do exercicio de 1998, calculada na forma prevista
neste artigo, sere mensalmente, no meximo, de R$ 10,00 (dez reais) para os
consumidores residenciais de R$ 20,00 (vinte reais) para os consumidores nao
residenciais, na forma da simulaqao anexa, fomecida pela Coelba.
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§ 3° - A parcela mensal de taxa nao podera exceder a 17% (dezessete por cento)
do valor do consumo de energia eletrica do contribuinte no respectivo mes, excluindo o
valor referente do /CMS.

Art. 4° - O lan<;amento da taxa sera efetuado em nome do contribuinte e seu
pagamento sera realizado na forma e no prazo estabelecido em ato do poder Executivo.
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Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convento concessionaria do
seNir;o de distribuir;ao de energia eletrica para promover a cobranr;a da taxa.
Art. 6° - Sao isentos do pagamento da Taxa os contribuintes classificados como
de baixa renda, que consumam ate o limite de 70 (setenta) kwh, bem como os
classificados como Poder Publico Municipal, Templos Religiosos e Entidades Culturais,
Recreativas, Sociais, Filantr6picas, Esportivas e afins, desde que sejam considerados
de Utilidade Publica Municipal.
Art. 7° - Aplicam-se a Taxa, no que couber, as normas do C6digo Tributario Nacional e
no C6digo Tributario do Municfpio, inclusive aquelas relativas as infrar;oes e
penalidades.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicar;ao, produzindo efeitos a

partir de 1 ° de janeiro de 1998.

Art. 9° - Revogam-se as disposir;oes em contreno.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, EM
22 DE DEZEMBRO DE 1997.
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