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Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim - ES

COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(arquivo disponibilizado em 27/04/2020 no link: https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/secretarias/

semfa/arq/COSIP_PMCI_artigos_123_a_126_CTM).

Regulamentação: arts.123 a 126 da Lei nº 5394, de 27/12/2002 - Código Tributário Municipal - CTM,

com redação alterada pelo art. 4º da Lei n°7.800 de 23.12.201 9.

Seção I

DO FATO GERADOR

Art. 123. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública tem como fato
gerador a utilização dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos situados neste
município.

Art. 123. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP tem como
fato gerador a utilização dos serviços de iluminação das vias, logradouros e bens públicos localizados
no território deste município.

Parágrafo Único. Entende-se como iluminação pública aquela que esteja direta e
regularmente ligada à rede de distribuição de energia elétrica e que atenda às vias, logradouros e
bens públicos.

(Nota – Art. 123 alterado pelo Art. 4º da Lei n° 7.800 de 23.12.2019, publicada no Diário Oficial n°
5.976, de 27.12.2019).

Seção II

DO SUJEITO PASSIVO

Art. 124. O sujeito passivo da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é
o usuário dos serviços de iluminação pública.

Art. 124. O sujeito passivo da COSIP é toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou
possuidora a qualquer título, de imóvel localizado no território do Município, que possua energia
elétrica privada ou publica, ligada à rede de distribuição.

§ 1º Também são considerados contribuintes da COSIP quaisquer proprietários ou
possuidores de estabelecimentos instalados permanentemente nas vias e logradouros públicos, bem
como os permissionários que utilizam bens públicos.

§ 2º São isentos do pagamento da COSIP os consumidores classificados, de acordo com
normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nas seguintes classes:

I - classe residencial com consumo até 70 kwh;

II - classe rural.

(Nota – Art. 124 alterado pelo Art. 4º da Lei n° 7.800 de 23.12.2019, publicada no Diário Oficial n°
5.976, de 27.12.2019).
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Seção III

DO CÁLCULO

Art. 125. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública será devida
mensalmente, sendo o seu valor rateado, proporcionalmente ao custo parcial ou total dos gastos em
iluminação pública, entre todas as pessoas físicas ou jurídicas, que possuírem fatura de consumo de
energia elétrica, de acordo com a tabela abaixo:

GRUPO A CLASSE RESIDENCIAL CLASSE COMERCIAL, INDUSTRIAL,
SERVIÇOS E OUTROS

Padrão Faixa kWh Contribuição de
Iluminação Pública R$

Faixa kWh Contribuição de Iluminação
Pública R$

Luxo - A5
1000 20,00 1000 40,00
5000 30,00 5000 70,00

Acima de 5000 50,00 Acima de 5000 100,00

GRUPO B CLASSE RESIDENCIAL CLASSE COMERCIAL, INDUSTRIAL,
SERVIÇOS E OUTROS

Padrão Faixa kWh Contribuição de
Iluminação Pública R$

Faixa kWh Contribuição de Iluminação
Pública R$

Rústico E1 30 0,00 30 5,00
50 0,00 50 5,00
70 0,00 70 5,00

Econômico - 100 3,00 100 10,00
D2 150 3,00 150 10,00

Médio - C3 200 9,00 200 15,00
300 9,00 300 15,00

Fino - B4 400 14,00 400 20,00
500 14,00 500 20,00

Luxo - A5 Acima de 500 17,00 Acima de 500 25,00

Parágrafo Único. O padrão do imóvel a que se refere a tabela acima, será classificado de
acordo com o Anexo I, constante deste código.

Art. 125. A COSIP será devida mensalmente, sendo o seu valor calculado de acordo com
faixa de consumo de energia elétrica em kWh, conforme tabela que segue:

GRUPO A

CLASSE RESIDENCIAL

GRUPO B

CLASSE COMERCIAL, INDUSTRIAL,
SERVIÇOS E OUTROS

Faixa kWh Valor
em UFCI Faixa kWh Valor

em UFCI

0 a 70 0,00 0 a 70 0,50

71 a 150 0,30 71 a 150 1,00

151 a 300 0,90 151 a 300 1,50

301 a 500 1,40 301 a 500 2,00

501 a 1000 1,70 501 a 1000 2,50

1001 a 3000 2,00 1001 a 3000 4,00

3001 a 5000 3,00 3001 a 5000 7,00

acima de 5000 5,00 acima de 5000 10,00

§ 1º O valor da COSIP será atualizado monetariamente de acordo com os reajustes da
Unidade Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim – UFCI, nos termos da legislação vigente.
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§ 2º A receita proveniente do recolhimento da COSIP destina-se a custear as despesas com
serviços de iluminação pública de vias, logradouros e bens públicos, bem como as despesas com a
administração, a instalação, a manutenção, a eficientização, a modernização, a expansão da rede de
iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas.

§ 3º A classificação dos consumidores para fins de cobrança da COSIP observará o mesmo
enquadramento utilizado pela empresa concessionária para o consumo de energia elétrica, de acordo
com as definições estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

(Nota – Art. 125 alterado pelo Art. 4º da Lei n° 7.800 de 23.12.2019, publicada no Diário Oficial n°
5.976, de 27.12.2019).

Seção IV

DA COBRANÇA

Art.126. A cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública,
poderá ser feita a critério da administração, através da fatura de consumo de energia elétrica,
mediante convênio firmado com a Concessionária de energia elétrica.

Art.126. A cobrança da COSIP será feita através da fatura de consumo de energia elétrica.

§ 1º O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato ou convênio com a empresa
concessionária de energia elétrica, para definir os critérios de cobrança da COSIP.

§ 2º A concessionária, na qualidade de responsável tributária, deverá cobrar a COSIP dos
contribuintes com contrato de fornecimento de energia elétrica vigente, juntamente com a fatura
mensal de consumo, nos mesmos prazos e formas por ela utilizados.

§ 3º A data de vencimento da COSIP será a mesma da data da fatura mensal de consumo de
energia elétrica.

§ 4º Os valores da COSIP recebidos nas faturas de energia elétrica deverão ser transferidos
pela concessionária para a conta bancária do Município especialmente designada para este fim.

§ 5º A falta de repasse ou o repasse a menor da COSIP pelo responsável tributário nos
prazos previstos no contrato ou convênio implicará em:

I - multa equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o
valor da COSIP não repassada ou repassada a menor, até o limite de 20% (vinte por cento), desde
que não iniciado o procedimento fiscal;

II - multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da COSIP não repassada ou repassada a
menor, após iniciado o procedimento fiscal;

III – em qualquer caso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês
imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração dele;

IV - em qualquer caso, atualização monetária, na forma da legislação municipal específica.

§ 6º A concessionária de energia elétrica deverá manter cadastro atualizado das unidades
consumidoras e dos contribuintes adimplentes e inadimplentes, enviando mensalmente à Gerência de
Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, até o dia 30 do mês
subseqüente ao da arrecadação, por meio magnético ou eletrônico, as seguintes informações da
COSIP:

I - relação dos valores recebidos contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da
instalação, endereço da instalação, consumo em kWh, classe de consumo, data pagamento e
valor pago.

II - relação de inadimplentes contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da
instalação, endereço da instalação, consumo em kWh , classe de consumo e valor.

III – relação contribuintes isentos contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da
instalação, endereço da instalação, consumo em kWh e classe de consumo.

IV- outros dados relacionados à arrecadação, quando solicitados.

§ 7º A falta de envio das informações constantes no paragrafo anterior por parte da
concessionária de energia elétrica, dentro do prazo previsto, acarretará na aplicação das seguintes
penalidades:
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a) multa de 50 (cinquenta) UFCI, por competência, pela falta de envio de informações;

b) multa de 25 (vinte e cinco) UFCI, por competência, pelo envio de informações incompletas
ou fora do prazo.

§ 8º Caberá à Gerência de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda
proceder o acompanhamento e fiscalização da arrecadação da COSIP.

(Nota – Art. 126 alterado pelo Art. 4º da Lei n° 7.800 de 23.12.2019, publicada no Diário Oficial n°
5.976, de 27.12.2019).


