
DECRETO N° 1.143, DE 23 DE JULHO DE 2019 

 

Regulamenta os procedimentos decorrentes da responsabilidade tributária da empresa 
concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica, concernente à Contribuição para 
Custeio da Iluminação Pública (CCSIP). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial, a que lhe 
confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto nos arts. 
142-A a 142-E da Lei Municipal nº 1611, de 30 de dezembro de 1983,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º  A empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, na 
qualidade de responsável tributária, deverá cobrar a Contribuição para o Custeio da Iluminação 
Pública (CCSIP) dos contribuintes com faturamento ativo, juntamente com a fatura mensal de 
consumo, nos mesmos prazos e formas por ela utilizados. 

§1º  Entende-se como contribuinte com faturamento ativo aquele que tiver contas faturadas ou 
emitidas no mês corrente. 

§2º  Em caso  de atraso no pagamento da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária 
deverá atualizar o valor da CCSIP, considerando correção monetária, multa e juros moratórios nos 
mesmos percentuais estabelecidos para os tributos municipais.  

Art. 2º  O valor da CCSIP será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica 
emitida pela concessionária, e será calculada mensalmente, aplicando-se sobre a tarifa cobrada 
pela concessionária o percentual correspondente ao consumo em quilowatt (KW/h), considerando 
a seguinte tabela: 

FAIXAS DE CONSUMO (KWh) 

0 a 30 Isento 

31 a 50 1,0 

51 a 100 2,0 

101 a 200 6,0 

201 a 300 9,0 

Acima de 300 10,0 

 

§1º  A determinação da classe/categoria de consumidor observará as normas da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) ou órgão regulador que vier a substituí-la. 

§2º  A data de vencimento da CCSIP será a mesma da conta de consumo de energia elétrica. 



§3º  A atualização dos valores cobrados a título de CCSIP ocorrerá por ocasião da alteração da 
Tarifa de Iluminação Pública aplicada pela concessionária ao Município, homologada pela ANEEL 
ou órgão regulador que vier a substituí-la. 

Art. 3º  A empresa concessionária deverá efetuar o repasse do valor arrecadado da CCSIP, multa e 
demais acréscimos legais, para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal, na 
conformidade da seguinte tabela:  

Período de Pagamento da Fatura de Consumo 
da Energia Elétrica 

Data de Repasse do Valor Arrecadado da CCSIP 

Do 1º dia ao dia 10 do mês Dia 15 do mês 

Do dia 11 ao dia 20 do mês Dia 25 do mês  

Do dia 21 ao dia 31 do mês  Dia 5 do mês subsequente 

 

§1º  Nos casos em que o contribuinte da CCSIP for a empresa concessionária, o pagamento deverá 
ser efetuado na forma e demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda.  

§2º  O prazo estabelecido neste artigo para repasse dos valores arrecadados da CCSIP pela 
concessionária fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando recair em feriado ou final 
de semana.  

§3º  Para efeitos de lançamento de ofício da CCSIP, a data de vencimento será o dia 5 do mês 
subsequente ao de incidência.  

Art. 4º  A falta de repasse ou o repasse a menor do valor da CCSIP arrecadado pelo responsável 
tributário nos prazos previstos no art. 3º deste Decreto, e desde que não iniciado o procedimento 
fiscal, ensejará a incidência de correção monetária, multas e juros moratórios, nos mesmos 
percentuais estabelecidos para os tributos municipais. 

Parágrafo único.  Os acréscimos a que se refere o caput deste artigo serão calculados a partir do 
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da CCSIP até o dia 
em que ocorrer o efetivo repasse. 

Art. 5º  Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o 
procedimento fiscal, a falta de repasse ou o repasse a menor do valor da CCSIP efetivamente 
arrecadado pelo responsável tributário nos prazos previstos no art. 3º deste Decreto implicará, 
além do previsto no art. 4º deste Decreto, a aplicação, de ofício, de multa de 50% (cinquenta por 
cento) do valor da CCSIP não repassada ou repassada a menor.  

Art. 6º  Inscrita ou ajuizada a dívida serão devidos custas, honorários e demais despesas, na forma 
da legislação própria.  

Art. 7º  Quando, por sua culpa, deixar de cobrar a CCSIP na fatura de energia elétrica, fica o 
responsável tributário obrigado a transferir para a conta do Tesouro Municipal o valor da CCSIP, 
multa e demais acréscimos legais não faturados, em conformidade com a legislação.  

Art. 8º  A concessão de isenção e o cancelamento da cobrança da CCSIP competem ao Município, 
e somente serão operacionalizados pela empresa concessionária mediante solicitação formalizada 
por escrito pela Prefeitura Municipal de Contagem ou por determinação judicial, cabendo à 
empresa concessionária, se for o caso, emitir nova fatura de energia elétrica ao contribuinte, de 
forma a possibilitar o seu pagamento. 



Art. 9º  Caso o responsável tributário não realize a transferência de que trata o art. 7º deste 
Decreto, incidirão as mesmas disposições aplicáveis à falta de repasse ou repasse a menor de que 
tratam os arts. 4º e 5º deste Decreto.  

Art. 10.  É do contribuinte a legitimidade para requerer a restituição do indébito, na hipótese de 
pagamento indevido ou maior que o devido da CCSIP. 

Art. 11.  O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer 
declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e demais condições 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de julho de 2019. 

 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem 
 

GILBERTO SILVA RAMOS 
Secretário Municipal de Fazenda 


