Art. 502. O procedimento tributário relativo à Contribuição de Melhoria, que se iniciará com a impugnação
do lançamento pelo sujeito passivo, obedecerá, no que couber, ao previsto na legislação dos Impostos
Predial e Territorial Urbano (Art. 16 da Lei n° 10.212, de 11/12/86).
Art. 503. Ficam isentos da Contribuição de Melhoria (Art. 17 da Lei n° 10.212, de 11/12/86):
I - os imóveis integrantes do patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal, de outros Municípios e
respectivas autarquias;
II - os templos de qualquer culto;
III - os imóveis integrantes do patrimônio dos partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, desde que tais entidades:
a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou de participação no seu resultado;
b) apliquem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
Parágrafo único. As isenções previstas nos incisos II e III, deste artigo, dependerão de requerimento dos
interessados, formulado na forma, prazo e condições regulamentares.

TÍTULO IV
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Art. 504. Fica instituída no Município de São Paulo, para fins do custeio do serviço de iluminação pública,
a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Art. 1° da Lei n° 13.479, de
30/12/02).
Parágrafo único. O serviço previsto no "caput" deste artigo compreende a iluminação de vias, logradouros
e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação
pública, além de outras atividades a estas correlatas.
Art. 505. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do
Município de São Paulo proceder ao lançamento e à fiscalização do pagamento da Contribuição (Art. 2°
da Lei n° 13.479, de 30/12/02).
Art. 506. Contribuinte é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia (Art. 3° da Lei n° 13.479, de 30/12/02).
Art. 507. O valor da Contribuição será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica
emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá à classificação abaixo (Art. 4° da Lei n° 13.479,
de 30/12/02 - Valores reajustados para 2016 pela Portaria SF n° 293, de 30/12/15):
I - R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos) para os consumidores residenciais;
II - R$ 29,30 (vinte e nove reais e trinta centavos) para os consumidores não-residenciais.
§ 1° No caso de pré-venda de energia elétrica, denominada de sistema "cashpower", o valor da Contribuição será lançado pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, devendo ser
recolhido pelo contribuinte, na conformidade do que dispuser o regulamento (Acrescido pela Lei n°
14.256, de 29/12/06).
§ 2° O valor da Contribuição será reajustado anualmente pelo mesmo índice utilizado para o reajuste da
tarifa de energia elétrica (Com a redação da Lei n° 14.256, de 29/12/06).
Art. 508. Ficam isentos da Contribuição os contribuintes vinculados às unidades consumidoras classificadas como "tarifa social de baixa renda" pelo critério da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
(Art. 5° da Lei n° 13.479, de 30/12/02).
Art. 509. Ficam isentos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP os contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuam iluminação pública (Art. 3°
da Lei n° 14.125, de 29/12/05).
Parágrafo único. A isenção de que trata o "caput" deste artigo:
I - cessará a partir do mês seguinte ao do início do fornecimento de iluminação pública;
II - não se aplica em casos de interrupção provisória do fornecimento de energia elétrica em virtude de
instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, ou decorrentes de
qualquer outro fato que provoque a interrupção provisória.
Art. 510. A concessionária deverá manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar
o recolhimento da Contribuição, fornecendo os dados constantes naquele para a autoridade administrativa competente pela administração da Contribuição (Art. 7° da Lei n° 13.479, de 30/12/02).

Art. 511. Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica e
repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para
tal fim, nos termos fixados em regulamento (Art. 4° da Lei n° 14.125, de 29/12/05).
§ 1° A falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo responsável tributário, nos prazos
previstos em regulamento, e desde que não iniciado o procedimento fiscal, implicará:
I - a incidência de multa moratória, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia
de atraso, sobre o valor da Contribuição, até o limite de 20% (vinte por cento);
II - a atualização monetária do débito, na forma e pelo índice estabelecidos na Lei n° 10.734, de 30 de
junho de 1989, com a redação dada pela Lei n° 13.275, de 4 de janeiro de 2002.
§ 2° Os acréscimos a que se refere o § 1° deste artigo serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da Contribuição até o dia em que ocorrer o
efetivo repasse.
§ 3° Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a
falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo responsável tributário, nos prazos previstos
em regulamento, implicará a aplicação, de ofício, da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da Contribuição não repassada ou repassada a menor.
§ 4° Fica o responsável tributário obrigado a repassar para a conta do Tesouro Municipal o valor da Contribuição, multa e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação, quando, por sua culpa, deixar
de cobrá-la na fatura de energia elétrica.
§ 5° Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá
corrigir o valor da Contribuição, na forma e pelo índice de correção estabelecidos na Lei n° 10.734, de 30
de junho de 1989, com a redação dada pela Lei n° 13.275, de 4 de janeiro de 2002.
§ 6° O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer declarações de
dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e nos prazos regulamentares.
§ 7° Aplica-se à Contribuição, no que couber, a legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Art. 512. O montante arrecadado pela Contribuição será destinado a um Fundo especial, vinculado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tal como definido no parágrafo único do artigo
504, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias (Art. 8°
da Lei n° 13.479, de 30/12/02).
Parágrafo único. O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal de São Paulo programa de gastos e investimentos e balancete anual do Fundo Especial a ser criado para custear o serviço
de iluminação pública.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Art. 513. São pessoalmente responsáveis (Art. 190 da Lei n° 6.989, de 29/12/66):
I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante existentes à data do título de transferência, salvo
quando conste deste prova de quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de arrematação em
hasta pública, ao montante do respectivo preço;
II - o espólio pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão;
III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos do espólio existentes à data da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, legado ou meação;
IV - a pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação, pelos débitos das sociedades
fusionadas, transformadas ou incorporadas, existentes à data daqueles atos.
Parágrafo único. O disposto no inciso IV aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito
privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente
ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual.
Art. 514. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob
a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato (Art. 191 da Lei n° 6.989, de 29/12/66):
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou
profissão.
Art. 515. Respondem solidariamente com o contribuinte, em casos em que não se possa exigir deste o
pagamento do tributo, nos atos em que intervierem ou pelas omissões por que forem responsáveis (Art.
192 da Lei n° 6.989, de 29/12/66):
I - os pais, pelos débitos dos filhos menores;

