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 LEI COMPLEMENTAR Nº 88 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

Altera e acrescenta dispositivo a Lei 
Complementar nº 72/2019 que instituiu 
no município de Vila Velha a 
Contribuição para Custeio dos Serviços 
de Iluminação Pública - COSIP. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço 

saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei Complementar nº 72, de 20 de novembro de 2019, que 

instituiu no município de Vila Velha a Contribuição para Custeio dos Serviços de 

Iluminação Pública - COSIP. 

Art. 2º Fica acrescido o inciso III ao art. 3º da Lei Complementar nº 072, de 2019, 
com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º (...) 
 
(...) 
 

III - semáforos destinados à iluminação pública semafórica.” (NR) 

Art. 3º Fica alterado o art. 6º da Lei Complementar nº 072, de 2019, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º Os valores da COSIP não pagos pelo contribuinte no vencimento 
serão corrigidos pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou 
outro índice que vier a substituí-lo, observado o que dispõe os artigos 48-A e 
160 da Lei n° 3.375/97 (Código Tributário Municipal).” (NR) 

Art. 4º Os parágrafos 2° e 5° do art. 7° da Lei Complementar nº 072, de 2019, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7° (...) 

(...) 

§ 2º A falta de repasse ou o repasse a menor do valor da COSIP mensal 
arrecadada pelo responsável tributário, no prazo estabelecido no caput, e 
desde que não iniciado o procedimento fiscal, ensejará a incidência de juros, 
multa e atualização monetária nos termos do artigo 6º desta Lei 
Complementar. 

(...) 

§ 5º A partir do início do procedimento fiscal, e sem prejuízo do disposto nos 
§§ 2º a 4º deste artigo, o responsável tributário estará sujeito multa de 
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infração sobre o valor da COSIP não paga, nos seguintes percentuais:  

I - 10% (dez por cento), na hipótese prevista no § 4°; 

II - 100% (cem por cento), na falta ou insuficiência de repasse da COSIP ao 
Município, quando recolhida pelo consumidor na respectiva fatura de energia 
elétrica.” (NR)  

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 
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