
LEI Nº  003/89 - DE 13 DE JANEIRO DE 1989 
 
 
 

CRIA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 
 

EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ , Prefeito Municipal de Cristal, 
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei,   
 

FAÇO SABER  que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
 

Art. 1º  -  É criada a Taxa de Iluminação Pública, tendo com fato 
gerador a prestação, pelo município, dos serviços de iluminação pública, que será 
devida pelos proprietários., inquilinos, ocupantes ou moradores de imóveis edificados, 
com localização em ruas e logradouros beneficiados por estes serviços. 
 

§ Único  – Os proprietários, inquilinos, ocupantes ou moradores 
de imóveis com ou sem ligação a rede, que através de processo competente, a ser 
estabelecido em Decreto regulamentar, comprovaram a sua total incapacidade 
financeira, dela ficarão isentos. 
 

Art. 2º  - A Taxa de Iluminação Pública incidirá sobre cada uma 
das economias beneficiadas pelos referidos serviços, com base no cálculo do consumo 
mensal de energia elétrica e de conformidade com a seguinte tabela: 
 
FAIXA DE CONSUMO POR 
           KWH  CLASSE DE CONSUMIDOR 
     
 � RESIDENCIAL �COMERCIAL� INDUSTRIAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           PERCENTUAL %                        %                         % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              0  a         50                                Isento                  Isento                   Isento   
            51  a       100  2,0                      4,0                         4,0 
          101  a       200                                   3,0                      5,0                         5,0  
          201  a       500                                   5,0                     10,0                       10,0  
          501  a    1.000                                  10,0                    20,0                       20,0 
       1.001  a    2.000                                  15,0                    30,0                       30,0 
       2.001  a   infinito                                  20,0                    40,0                      40,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ Único  – A Taxa incidente sobre consumo mensal será calculada 

sobre o valor da tarifa de iluminação pública, e a base de cálculo para efeito da 
incidência de percentuais será a tarifa de iluminação pública em MWH ( megawats 
hora) vigente na data do faturamento (Cz$ 18.638,51) no mês de Dezembro recém 
findo. 



 
Art. 3º  -  É o Prefeito Municipal autoriza a ajustar com a 

Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, Termo de convênio para 
arrecadação e cobrança da taxa criada pela presente Lei; 
 

Art. 4º  -  Revogam-se as disposições em contrário.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL, 13 DE 
JANEIRO DE 1989. 
 
 
EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ  
PREFEITO MUNICIPAL  


