VTRTENTES

MO

PODE

PAMA

DECRETO N.o 06 de 01 de Margo de 2018.

Ementa: ?tualiza
lluminaqSo P0blica

o

valor da Contribuiqao para

o

Custeio da

- ClP, criada pelo Art. 193 do Cddigo TributArio

Municipal, Lei n." 734/2009.

Romero Leal Feneira, Prefeito Constitucional do Municipio de
Vertentes, Estado de Pemambuco, no uso de suas atribuiq6es legais, especialmente as que lhe
s6o conferidas pelo $ 0nico do art.

$

da Lei 7Ul2W9, C6digo Tribut6rio Municipal;

CONSIDEMNDO:
Que a riltima atualizaqSo do valor do custeio da lluminagSo

l-

priblica se deu em 0810212017;

ll-

A

necessidade em manter

a

iluminaqao p0blica em perfeito

estado de uso e funcionamento, por tamb6m ser uma questSo de seguranga p0blica;

lll-

(Agencia Nacional

o

Considerando-se

de Energia Eldtrica) junto

i

indice de reajuste autorizado pela ANEEL

concession6ria

de Energia Eldtrica

Estadual

CELPE.

DEGRETA:
Art. 10. Em cumprimento m disposto no $ tinico do Artigo 30 da Lei
Municipal n." 734i2009, os valores utilizados como base para lanqamento da contribuiqio para
custeio da iluminagdo p0blica - CIP ficam rcajustados qn 7 .620/o (sete virguta sesserta e dois
por cento) sobre os valores fixados no anexo lV do CTM, que exp6e a tabela para cobranqa da
contribuiq6o de iluminagao pUblica.

Art.

?. A fixageo do valor indicado

no artigo 1o, toma

pr

base a

variagSo mdJia de rea.justes periodims autorizados pela ANEEL (Ag6ncia Nacional de Energia

El6trica) junto

d

concession5ria

de Energia El6trica Estadual CELPE,

observando-se o

acumulado no periodo de fevereiro de 2017 a marqo de 2018, data em vigor da tabela de pregos.

Art.

3.o

- Este decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.

Art. 4.0 - Revoga-se as disposiqoes em contrerio,
Art. 5.0 - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Vertentes-PE,

10

de margo de 2018,

Constitucional-
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