
Prefeitura Municipal de São João dos Patos
ESTADO DO MARANHÃO

TlVlftQ

Lsr ira 23, DE 13 DE DEzamao de i.stÍ.
Dispõe sobre o Fundo lifunicipal de Iltmi
nação Piíblica, cria a Taxa de Ilumlna-7
ção Publica e da outras providências*

O Prefeito l!unicipal do sSo João dos Patos, Estado do Mara>^/

Faço saber que a Oâzoara Municipal deste Munio:ípio aprovou e/
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art* 16 - á institui-lo o Fundo 'Tunicipal de Huminação Piíbli
oa (FUMIP), destinado â prover recursos para ampliação, recurperação e 7
aazmtenção do sistema de Iluminação PÚblioa, bem como para o pagamento ̂
da energia eldlurlca ligada nesse servlc-o*

Art* 26 * O Fundo Municipal de Iluminação Publica (FDBSIF) se
ra constituído: *"

a) da Taxa de Ilisiiiziação Publica;
b) do dotações orçamentárias específicas;
o) de importância não superior a l/XO do total das

quotas do ICM, devida ao Município;
d) de quantia não citperior a 2/10 do total das quo

tas do I^i.ndo de Participação, atribuída ao Município• ""

Art. 36 - á criada a Taxa de Iluminação liíblice,- devida pelô
ocupante de imóvel situado em logradouro que possua iluminação publica*

Parágrafo ifadoo - A taxa de que trata o presente artigo, In-
oide igualmente, sobre os ocupantes de cada tmidado autônoma, eonsiderad
da esta como sendo toda e qualquer loja ou apartamento de -om edifício*

Art* 46 - A Taxa de Iluminação Publica corresponde a uma ali
cota do 2jS (dois por cento) sobre o valor do Salário rJÍnimo Regional vi
gente e será cobrada mensalmente*

irt* 56 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar con
vênio com a Centrais Elétricas do Maranhão - CIíMAB, no sentido de es''
tabelecer a forma de cobrânça da Taxa de Iluminaição Publica, prevista /7
nesta Iiel.

Art* 66 - Esta lei entrará^em vigor a partir de dia 16 de ja
neire de 1*974* Bevogam-se as disposições em contrario*

Gabinete do Prefeito Municipal de S* João doe ̂ atos-^, em /

12 de dezembro de 1.975» ~ /)

Eduudo Coelho Mendes

(PREF.iITO UCIÍICIPAL)


