
 
 

 
 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 056/17, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.  

 
Dispõe sobre a autorização para celebração do termo de contrato 
com a Cooperativa CERAÇA visando o recebimento dos ativos da 
iluminação pública; 

 
 

 
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Tigrinhos, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei. 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de 

transferência dos ativos da iluminação pública da zona urbana de Tigrinhos com a 
Cooperativa CERAÇA, inscrita no CNPJ nº 83.086.603/00050-9.  

 
§1º - O ajuste de que trata o caput deste artigo visará atender ao que 

determina o art. 218, da Resolução ANEEL nº 414/2010, com redação alterada pela 
Resolução ANEEL nº 479/2012. 

 
§2º - A transferência dos ativos da iluminação pública de que trata esta Lei 

Complementar será sem ônus para o Município de Tigrinhos, observados os procedimentos 
técnicos e contábeis previstos nas Resoluções ANEEL nºs 414/2010 e 479/2012. 

 
§3º - A transferência dos ativos deverá ser efetivada até 31 de dezembro 

de 2017. 

 
Art. 2º - Fica autorizada a terceirização dos serviços de iluminação pública, 

condicionada a realização prévia de licitação, nos termos da legislação específica. 

 
Art. 3º A instalação, manutenção, modernização, melhoramento e 

expansão da rede de iluminação pública, bem como o consumo de energia destinada à 

iluminação pública, de vias, logradouros e bens públicos, na zona urbana, de expansão 
urbana e/ou urbanizáveis do Município de Tigrinhos será custeada pela arrecadação da 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP -, instituída pela Lei 
Municipal nº 417/2006, de 14/12/2006. 

 
 

                    Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua assinatura, 

condicionada sua eficácia a publicação no DOM/SC. 
 
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.  

 
 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 

                                                         Prefeito 

 

                               
 
                                         Tigrinhos/SC, 16 de novembro de 2017.  

 

 

               
 

 
 
 

 

 


