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Sefªzãmr Presidentª

Em conformidade con & uªi Orgânica do Município de Ribeiãão Preto e

com o Regimento Interno deeatztã Câmara Municipaã, submetemos; à apmcãaçâo do

Plenário desta Casa a seguinae ggããgENDA ADITIVA:

Art. 19 Insere—se depois do artigo ?º , como senão redação do artãgo Sº a seguinte

redação:
& :?!

"Art. 89. Fica criado ::> Forno Municipal de Humãnação ãª'úbããca, FMIP que será º
& j/

movimentado através de conta correr—3:63 específica, em banco oncãaã, em nome: da Prefeiãzura , ,?“ ã
X

ºx

Municipalde Ribeirão Preto.

5 1“ A cobrança e () recolhinento da Contribuição cie Iãumãnação Pújãyããíza «- &? será

defmnda da segumte forma:

1— feita pela PrefeítLa «:sãretamente no caso deterrenm sem ligação

de energia eãétric]“
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ll -por Empresa Cior :eesionária de Distribuição oie Energie Eíléirloe ou

ainda por empresa pública e "JU privada contratada pela Administração Púbiioa;

lll - os valores arrecadesjczês serão transferidos para o Fundo Municipaã de

Iluminação Pública - FMIP, (ie natureza contábil e administrado pela Seoreiarla

Municipal da Fazenda, sob senza de responder oivii e criminalmente pelo não

cumprimento do aqui disposto, gerido por um conselho instituido por decreto

pelo chefe do Poder Executivo, em até (90) noventa dies a partir da aprovação da
referida Lei.

& 2“ O valor arrecadííido será destinado exclusivamente para eusteer os

serviços de iluminação pública previstos nesta Lei Complementar.

& 3“ Fica instituído, pnítirzizo—isequência, o CNMP »CONS Ll—rD MUNlCEPAL

DE lLUMINAÇÃO PÚBLICA, suje participação social será igualitária no processo
decisório quanto à gestão aripizaçâo dos recursos do Fundo Muricipal de

iluminação Pública-FMIP, o que; será constituído por seus membros titulares e
suplentes; da seguinte forma:

l — 02 (dois) represeniariieís do Poder Executivo Munloipal;

ll — 01 (um) representante ao Poder Legislativo:
lll — 01 (um) represeniarziisz da Ordem dos Advogados do Brasil DAEE;

lV— 01 (um) TGQTÉSÚHÍGUÍE da Associação Comercial e
industrial de Ribeirão Preto/SP;

V — 01 (um) representaria; de Concessionária de Energia Elétrica; e
VI — 01 (um) represaefvlie—nte da Associação Regional cêe Engenharia,

Arquitetura e Agronomia de Rifêeifác Preto/SP — AEAFªlP,

& 4º A regulamentação jc Conselho Municipal de liuminaçâo Pública. rier—
;

se a por Decreto do Executivo em 30 dias a contar da vigência deste Le

Art. 2º O artigo 8º dri airojeto original passa a ser enigmª“ com e
consequente renumeração dos eríigos seguintes.
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A presente emenda aditiva tªêlrr por objetivo a criação dl:» Fundº Municipal cie iluminação

Pública — FMIP, com a participação da & “miedade civil, entidades representativas de profissionais;,

a exemplo OAB, Associação dos E 'zgr—fni'eêros, Câmara Municzpaâ, ele
O fundo a ser criado tem com; objetivo estabelecer, entre outros itens, me o montante

arrecado pela Contribuição para eu:—ste o ic Serviço de Iluminação Pública será destinado ao Fundo

Municipal de Custeio do Serviço dia lan—inação Púbiica) vinculado exclusivamente ao czusieio do

serviço de iluminação pública.
De outro modo, os recuse e serão depositados em conta especial, vinculada

exclusivamente ao atendimento de suas; i'lnalidades,

Também está previsto r) arrªsto que não será permitida a utilizar ' cios recursos
referidos neste artigo para quaisquer c it:; as finalidades que não estejam eslabelecicãafs por essa lei,

Ribeirão ªfeto, 20 de dezembro de 202%

? RESIDENTE

5142130 ªoc/HA

MEMBRO
éGJR OLIVEERA


