
EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO  

Nº 2386/2017. 

 

Os Vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Câmara Municipal de 

vereadores, apresentam Emenda ao Projeto de Lei do Executivo nº 2386, de 10 de novembro de 

2017. 

 

O art. 1º passa a ter a seguinte redação: 

Art. 1º - A Contribuição para o Custeio do Serviço da Iluminação Pública, doravante 

reconhecida pela sigla COSIP, tem como fato gerador o consumo de energia elétrica 

destinada à instalação e manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos; 

individualizado pelo consumo de energia elétrica por unidades residenciais e 

estabelecimentos, seja por pessoa natural ou jurídica, de natureza pública ou privada, 

mediante ligação regular de energia elétrica no território deste Município. 

§1º - Constitui-se o produto arrecadado em receita vinculada ao custeio do serviço de 

iluminação pública, consoante o disposto no Art. 149-A da Constituição Federal.  

§2º - O Serviço de Iluminação Pública a ser custeado pela COSIP compreende as 

despesas municipais com: 

I - o consumo de energia para à instalação e manutenção da iluminação de vias e 

logradouros públicos; 

II - a administração do serviço de iluminação pública; 

III - outras atividades correlatas. 

§3° - A previsão de arrecadação anual da COSIP deverá estar respaldada a manter 

coerência com as estimativas de despesas e planos de metas da Administração Municipal 

para com o Serviço de Iluminação Pública. 

§4° - A empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, que abrange o 

território do Município, deverá informar ao Município todos os elementos necessários à 

inscrição cadastral do sujeito passivo, bem como, da base de cálculo para determinação de 

valor da COSIP, sejam para os fins da homologação ou efetivação do lançamento em caso de 

inadimplência do sujeito passivo. 

§5º - Para efeitos de cobrança da COSIP, são considerados residenciais os imóveis 

de utilização mista, sendo uma delas que sirva, obrigatoriamente, de residência. 



§6º - O valor mensal da COSIP será aquele que corresponder à faixa de consumo de 

energia elétrica indicado na fatura emitida pela empresa concessionária de distribuição de 

energia elétrica no Município, conforme a tabela prevista no Anexo IV desta Lei 

Complementar. 

§7º - Para os fins do disposto no §6º deste artigo, entende-se como consumo de 

energia elétrica o consumo ativo, o consumo reativo excedente, a demanda ativa e demanda 

excedente. 

 

O art. 4º passa a ter a seguinte redação: 

Art. 4º - O lançamento da COSIP dá-se por homologação, devendo o sujeito passivo 

antecipar o pagamento nos termos e prazos que dispuser a fatura ou nota fiscal mensal de 

recolhimento do consumo de energia elétrica apresentada pela concessionária de energia 

elétrica. 

§1° - O Município conveniará ou contratará com a concessionária de energia elétrica 

a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à contribuição. 

§2° - O contrato a que se refere o §1º deste artigo deverá, obrigatoriamente, prever 

repasse imediato (máximo cinco dias úteis) do valor arrecadado pela concessionária ao 

Município. 

§3° - O montante devido e não pago da COSIP a que se refere o caput deste artigo 

será inscrito em dívida ativa, em no máximo de 60 (sessenta) dias do recebimento das 

informações fornecidas pela concessionária de energia elétrica, sobre os débitos que não 

estiverem mais passíveis de cobrança pela mesma. 

§4° - Servirá como título hábil para a inscrição: 

I – a comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os 

elementos previstos no artigo 202 e incisos do Código Tributário Nacional; 

II – a duplicata da fatura de energia elétrica não paga; 

III – outro documento que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos I e 

II do Código Tributário Nacional. 

§5 ° - Os valores da COSIP, não pagos durante e sob a responsabilidade de 

cobrança da concessionária de energia, depois de repassados ao Município, serão 

acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, desde o vencimento da obrigação, 

nos termos da legislação tributária municipal. 

§6º - A falta de pagamento da COSIP incluída na fatura mensal autoriza a repetição 

da cobrança pela concessionária de distribuição de energia elétrica, na forma adotada por ela 



para a cobrança da tarifa de energia elétrica, até o mês imediatamente anterior ao do 

encaminhamento da relação de inadimplentes à Secretaria Municipal de Fazenda.  

§7º - A cobrança da COSIP será incluída na fatura mensal emitida pela empresa 

concessionária de distribuição de energia elétrica do Município, observando-se o mesmo 

vencimento da guia, fatura ou conta de energia elétrica de cada unidade consumidora.  

§8º - A notificação do lançamento da COSIP se dará mediante o recebimento da guia, 

fatura ou conta de energia elétrica pelo contribuinte, no endereço do seu estabelecimento ou 

residência, cuja entrega é promovida e de responsabilidade da concessionária de distribuição 

de energia elétrica neste Município. 

 

O art. 10 passa a ter a seguinte redação:  

Art. 10 Fica revogada a Lei Municipal nº 1.702/2008 e as demais disposições em 

contrário. 

 

Fica acrescentado o art.11 com a seguinte redação: 

Art. 11 Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA: A emenda justifica-se para atendimento da melhor técnica 

legislativa, em observância a Lei Complementar nº 95, de 1998, bem como as sugestões expressas 

no Manual de Redação da Presidência da República. 

Câmara Municipal de Salto do Jacuí, 30 de novembro de 2017. 

 

JANE ELIZETE F. MARTINS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CCJRF - PP 

 

LORENO FEIX 

VICE-PRESIDENTE DA CCJRF – PP 

 

GILMAR LOPES DE SOUZA 

MEMBRO DA CCJRF – PP 

           

                   GELSO SOARES DE BRITO 

PRESIDENTE DA COF – PDT 

 

TEODORO JAIR DESSBESSEL 

VICE-PRESIDENTE DA COF – PMDB 

 

ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS 

MEMBRO DA COF - PDT 



 

 

 


