
 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 157/2018 

 

Dispõe sobre a vigência temporária do benefício 

de redução da alíquota incidente para cálculo da 

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública 

no Município de Bagé. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI: 

 
 

Art.  1º  Dispõõ e  sõbre  a  vigeê ncia  tempõraá ria  dõ  benefíáciõ  de  reduçaõ õ  da  alíáquõta 

incidente para caá lculõ da Cõntribuiçaõ õ para õ Custeiõ da Iluminaçaõ õ Puá blica nõ Municíápiõde 

Bageá. 

 
Art. 2º A Alíquota incidente no cálculo da Contribuição para o Custeio da Iluminação 

Pública – CIP no Município de Bage será reduzida pelos próximos 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Art. 3º A alíquota de contribuição da CIP será de 6%(seis) por cento, no período descrito no 

artigo 2º. 

§ 1º Estão isentas da CIP as unidades consumidoras registradas nos bancos de dados da 

distribuidora local como sendo da Classe Residencial Baixa Renda pelo critério da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

§ 2º Nõ período descrito no artigo 2º, a alíquota será de 2% (dois) por cento para os 

consumidores que superarem os seguintes limites: 

I - Classe industrial: 30.000 Kwh/mês; 

II - Classe comercial: 15.000 Kwh/mês; 



 

 

 

 

 

 

III - Classe residencial: 5.000 Kwh/mês; 

IV- Classe rural: 20.000 Kwh/mês; 

V - Classe serviço público: 15.000Kwh; 

VI - Classe poder público: 15.000  Kwh/mês;  

VII - Classe consumo público: 15.000 Kwh/mês. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 

01 de setembro de 2018. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de Agosto de 2018. 

 

 

 
DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 
CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores, 

 
Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares para exame, discussão e 

votação o Projeto de Lei que dispõe sobre a vigência temporária do benefício de redução da alíquota 

incidente para cálculo da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública no Município de Bagé. 

 
A alteração proposta tem vigência temporária tendo em vista a suspensão do certame que 

busca a criação da PPP – Parceria Pública Privada para a Iluminação Pública. 

 
A CIP é uma contribuição especial que tem a finalidade específica de arrecadar recursos para 

custear os serviços e garantir o funcionamento da iluminação pública. 

 
Como forma de não penalizar os setores mais carentes de recursos, a proposta isenta da CIP 

as unidades consumidoras registradas nos bancos de dados da distribuidora local como sendo da 

Classe Residencial Baixa Renda pelo critério da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 
A arrecadação da contribuição só poderá ser utilizada para o pagamento de contraprestações 

públicas, realização de aportes de recursos e para a constituição de garantias públicas em PPP’s que 

visem o desenvolvimento das atividades de iluminação pública. 

 
Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 
Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de agosto de 2018. 

 

 
DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 
CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete 


