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Lei n° S/2013. Em d e Q v l J U de2013.

ISENTA: do pagamento da contribuição de iluminação
pública junto às contas de luz as famílias de São Miguel
do Tocantins, que consomem até 15 kWh.

/ O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, faz saber que
a Câmara Municipai cie São Migue! do Tocantins aprova eu:

Art 1° - isenta do pagamento de contribuição de iluminação pública CIP.
I - Os consumidores de classe residencial urbana classificada na subclasse

de baixa renda com consumo mensal de até 150 kwh;
II -As unidades habitacionais consumidoras localizadas na zona rural;
III - Os templos de qualquer culto;
IV - As sedes onde funcionam associações e afins;
V - Aposentados que recebem até 1 (um) salário mínimo;
VI - Unidades habitacionais com pessoas portadoras de necessidades

especiais;

Art. 2° - Para garantir os benefícios desta lei, as unidades consumidoras
constantes dos incisos de i a VI do art. Antenor deverão comprovar junto à empresa
arrecadadora ou a Secretaria Municipai de Finanças.

I - Cnsumo de energia mensal de até 150 kwh;
II - Serem atendidas por circuito monofásico, trifásico;
III - Que o responsável pe!a unidade habitacional consumidora seja inscrito

no cadastro único para programas sociais.
Parágrafo Único - O inciso Hl do art. 2° refere-se aos incisos l, II e VI do art

1°.

Art 3° - Para gozar do benefício referido nesta iei, as famílias descritas no
inciso VI do art. 1° devem atender as seguintes exigências:

! - Residir em casa de, no máximo, cinquenta metros quadrados;
II - Usufruir de renda mensal per capita de !4 salário mínimo;

Art 4° - Os templos, associações e afins deverão:
l - Apresentar pedido de isenção obedecendo modelo previsto em ato da

Secretaria da Administração e será entregue na concessionária de deistribuição de
energia eléírica responsava! peia cobrança da CIP;

OBSERVAÇÃO, Todos os artigos foram vetados, por se
tratar de Lei que gera despesas e foi de iniciativa do
Poder Legislativo Municipal.
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III -A concessionária de distribuição de energia elétrica responsável receberá
os pedidos que atendam às exigências contidas nesta lei e remeterá à Secretaria
Municipal de Finanças, até o décimo dia do mês subsequente ao de recebimento
dos pedidos, listagem confirmando a titularidade ou responsabilidade do interessado
pela unidade consumidora e contendo:

a) Identificação do contribuinte;
b) Identificação da unidade consumidora;
c) Número de inscrição no CNPJ.

Art. 5° - Os critérios dispostos nesta lei atendem as orientações estabelecidas
pela resolução
baixa renda.

n° 407/2010, sobre classificação na subclasse residencial

Art. 6° - Esta iei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as
disposições em contrário.

Registre-se e Pub!ique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São^guel do Tocantins, em ~i/-~~de

FRANCISC(
Prefe

OUSA LOPES
nicipal.

OBSERVAÇÃO. Todos os artigos foram vetados, por se
tratar de Lei que gera despesas e foi de iniciativa do
Poder Legislativo Municipal.


