
OF. EXE Nº 405/18
P. 66.143/18

Bauru, 12 de novembro de 2.018.

MENSAGEM MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 107/18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3º do artigo 152 do Regimento
Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modificativa ao Projeto de Lei nº 107/18, que altera a Lei Municipal nº 5.075,
de  23  de  dezembro  de  2.003,  que  instituiu  contribuição  para  o  custeio  do  serviço  de  Iluminação  Pública  e  dá  outras
providências.

Esta mensagem destina-se a alterar os Artigos 2º, 3º, 4º e 5º e inclui o artigo 6º no projeto de Lei que
altera os artigos 1º e 4º da Lei 5.075, de 23 de dezembro de 2003 que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam incluídos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º na redação do art. 1º da Lei Municipal nº
5.075, de 23 de dezembro de 2.003:

“Art. 1º (...)

§ 1º Constitui-se  iluminação  pública  o serviço  público  prestado  ou delegado  pelo
Município que tem por objetivo prover a claridade de logradouros públicos de
forma contínua ou eventual.

§ 2º O serviço caracteriza-se pela iluminação de vias públicas de trânsito de veículos
ou  de  pedestres,  iluminação  de  bens  públicos  destinados  ao  uso  comum  do
povo,  bem  como  atividades  acessórias  de  instalação,  operação,  manutenção,
remodelação,  modernização,  eficientização  e expansão  da rede de iluminação
pública e serviços correlatos para consecução dos objetivos.

§ 3º O serviço é considerado como iluminação pública ainda que o uso esteja sujeito
a condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento da área, a
restrição de horários de funcionamento e a cobrança de ingresso.

§ 4º Para  custeio  específico  dos  investimentos  tipificados  no  parágrafo  2º  deste
artigo,  especialmente  à  demanda  já  registrada  na  Secretaria  de  Obras,  será
cobrado  um  adicional  sobre  os  valores  individuais  de  cada  contribuinte  do
custeio mensal de 15% controlado em conta específica e destinado para fins de
investimentos.

§ 5º Quando o saldo  financeiro  da  conta  corrente  de  investimentos,  deduzidas  as
despesas  e  obrigações  a  pagar,  computadas  até  o  período,  for  superior  a  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais),  ficará suspensa a cobrança do adicional  a
que  se  refere  o  parágrafo  4º  deste  artigo,  sendo  que  esse  valor  corrigido
anualmente pelo índice oficial de correção dos tributos.

§ 6º Os valores recolhidos na forma do parágrafo 4º poderão ser utilizados também
em caso de sinistros”. (NR)



Art. 3º O art. 4º da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com as
seguintes alterações.

“Art. 4º O valor da contribuição será aferido em função do valor mensal do serviço de
manutenção do respectivo mês, cobrada pela concessionária de Energia Elétrica
da Prefeitura  Municipal  de Bauru,  somadas  às  despesas  realizas  pela  própria
Prefeitura na manutenção e dos valores previstos no parágrafo 4º do artigo 1º,
dividido pelo número de imóveis beneficiados conforme artigo 3º não isentos e
será  lançado  conforme  critérios  dos parágrafos  deste  artigo,  observado  ainda
critério do art. 9º:

§ 1º Para o sujeito passivo, classificado como “tipo residencial” pela concessionária,
cujo consumo esteja enquadrado na faixa de faturamento entre 0 (zero) a 100
(cem) KW/h mês, será concedido um desconto de 50,0%.

§ 2º Os  imóveis  territoriais  sujeitos  à  Contribuição  de  Iluminação  Pública  serão
enquadrados nas mesmas condições de imóveis residenciais  de 0 (zero) a 100
(cem)  KW/h  mês,  considerando-se,  inclusive  o  desconto  de  50,0%,  sendo
autorizado o lançamento dos valores mensais em parcela única para pagamento
na mesma data do vencimento do IPTU do exercício seguinte.

§ 3º Os  descontos  concedidos  na  forma  dos  parágrafos  primeiro  e  segundo  deste
artigo  serão  rateados  e  suportados  pelos  consumidores  residenciais  com
consumo acima de 200 kwh/mês e pelos consumidores comerciais e industriais,
de forma que o valor da contribuição desses será em função do primeiro rateio
geral  que  engloba  todos  os  contribuintes,  acrescido  deste  segundo  rateio  em
específico.

§ 4º Fica  vedado  o  uso  da  CIP  para  outros  fins  que  não  seja  o  emprego  em
iluminação pública.” (NR)

Art. 4º Renumera  o Parágrafo  único  para  parágrafo  1º e inclui  o parágrafo  2º no art.  7º da Lei
Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)

§ 1º Para  o  Fundo  deverão  ser  destinados  todos  os  recursos  arrecadados  com  a
Contribuição  de Iluminação Pública,  a partir  do qual  se farão os pagamentos
respectivos e prestação de contas.

§ 2º O valor  arrecadado mensalmente  e a sua aplicação  deverão ser  informados  à
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru.” (NR)

Art. 5º O art.  9º da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 9º Ficam  isentas  do  pagamento  da  Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de
Iluminação Pública as contas de consumidores enquadrados pela Lei Federal nº
12.212,  de  20  de  janeiro  de  2.010,  como  beneficiários  da  Tarifa  Social  de
Energia Elétrica, Subclasse Residencial Baixa Renda.” (NR)

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Solicitamos  desconsiderar  a Emenda Modificativa  enviada através  do Ofício  nº  EXE Nº 386/18  e
aproveitamos a oportunidade para expor com mais clareza os motivos que levam a apresentação do Projeto.

A Contribuição  de Iluminação  Pública  (CIP)  trata-se  de  prestação  de serviços  público  a  coletividade,
portanto, independe se o potencial contribuinte é beneficiado pela rede de energia elétrica.



A Lei  Municipal  nº  5075,  de  23  de  dezembro  de  2003,  que  instituiu   a  CIP  em Bauru  necessita  de
aprimoramentos  não apenas  por  não promover  a  arrecadação  necessária  para  custear  os  serviços  públicos  de iluminação
pública e a expansão dos serviços prestados à população, notadamente da periferia da cidade mas também por necessitar de
adequações, face a evolução que o entendimento sobre a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública vem
passando nestes  14 anos desde que promulgada tal  lei.  Em nossa proposta  de ajustes,  procuramos  não alterá-la de forma
substancial e até para criar condições de atratividade e segurança jurídica para que o Município possa estar promovendo uma
modelagem  para  concessão,  seja  comum  ou PPP (Participação  Público  Privada)  e  desta  forma  viabilizando  a  completa
modernização e eficientização de seu Parque de Iluminação Pública.

Os  recursos  a  serem  arrecadados  devem  ser  suficientes  para  atender  uma  demanda  reprimida  com  a
instalação dos pontos de iluminação pública, reclamados pela população e registrado na Secretaria Municipal de Obras, em
grande maioria nos bairros da periferia. Um grande número de cidadãos que enfrentam a insegurança de terem de caminhar
por regiões escuras, com riscos de serem assaltados e/ou agredidos. O custo desse investimento,  ou seja, a implantação de
704 braços de iluminação (registro atual da Secretaria de Obras) apresenta um custo médio de R$ 990.000,00 e importaria
num período de cobrança de aproximado em 6 meses. Além dessa demanda há também a instalações de novos postes em
diversas regiões que serão suportados por essa arrecadação.

Existem também muitas áreas públicas que mesmo com pontos luminosos instalados, encontram-se mal
iluminadas, notadamente praças públicas, que ainda utilizam luminárias com tecnologias ultrapassadas, com baixa eficiência
luminosa, com lâmpadas do tipo mista ou de vapor de mercúrio, por exemplo.

Instalar  equipamentos  de  medição  de  consumo  de  energia  elétrica  em praças  públicas  e  substituir  as
luminárias por novas,  de tecnologia em LED, irá propiciar um expressivo ganho de qualidade na iluminação (luminância,
iluminância e uniformidade) e na reprodução de cores, mas também, com o decorrer do tempo,  irá se reduzir as despesas nas
faturas com o consumo de energia elétrica, com a redução  simultânea da CIP.

Da mesma forma, que as faturas relativas aos valores de energia elétrica paga pelo Município podem ser
mensalmente majoradas ou reduzidas pela incidência de bandeiras tarifárias, a CIP, arrecadada mensalmente, também ficará
sensível por este tipo de variação.

A proposta  de  mudança  da  CIP  está  necessariamente  atrelada  a  um  compromisso  do  Poder  Público
Municipal de melhoria da qualidade de serviço público de iluminação pública prestada à população!

Democratizar  o  serviço  público  é  atender  a  toda  a  cidade  indiscriminadamente,  com  níveis  de
iluminamento mínimos fixados em normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O critério de enquadramento de consumidores de energia como isentos com base na faixa de consumo de
energia é falho e injusto. Esta é a posição do Tribunal de Contas da União.

Com o advento da Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, em mesma direção da proposta apresentada
pelo  TCU,  deixou  de  haver  enquadramento  automático  de  consumidores  de  energia  com  consumo  de  até  80  kWh nos
descontos oferecidos para a tarifa baixa renda de energia elétrica.

Por  similaridade,  o  atual  critério  de enquadramento  de consumidores  de  energia  da Lei  Municipal  n°
5.075, de 23 de dezembro de 2003, com base na faixa de consumo até 50 kWh como isentos de pagamento da CIP é também
falho, pois não é o fato de ter baixo consumo que pode levar a concluir que se trata de família carente. Da mesma forma,
famílias  numerosas  que apresentam consumo superior  a 50 kWh não deveriam deixar  de ser  beneficiadas.  Como “baixa
renda” deve-se enquadrar somente aquelas famílias que comprovam a renda, na medida em que conseguem se inscrever nos
programas sociais do Governo Federal e para isso passando por avaliação social e econômica.

A CPFL Paulista respondeu a questionamento do Município em 2015 informando que o número total de
beneficiários pela isenção baixaria de 10.100 consumidores (consumo até 50 kWh por mês) para 5.391 consumidores (Baixa
Renda).  Nestes  10.100  consumidores  existem  diversos  consumidores  na classe  comercial  e  industrial  que também  estão
sendo beneficiados com a isenção.

Enfim, na realização desta modificação levou-se em conta a capacidade contributiva dos consumidores,
para que não houvesse excessos nesta  nova metodologia de cobrança.  Assim,  foi dados descontos na ordem de 50% para
proprietários  de imóveis,  cujo  consumo  de  energia  não  ultrapassasse  100  KW/h  mês,  inclusive  os  imóveis  estritamente
territoriais. Tais descontos são suportados por contribuintes industriais, comerciais e os residenciais que consomem acima de
200 kwh/mês. Desta maneira, conseguiu-se impor maior proporcionalidade e razoabilidade na cobrança individual da CIP. 



Cabe lembrar que a base de cálculo da Contribuição é a soma:

a) da contribuição mensal  do serviço de manutenção,  cobrada pela  concessionária de Energia
Elétrica da Prefeitura Municipal de Bauru;

b) das despesas realizas pela própria Prefeitura na manutenção;
c) dos valores previstos no parágrafo 4º do artigo 1º (15% para investimentos).

Os valores do custeio projetados em relação ao mês de setembro, no valor de R$ 1.200.000,00, a proposta
gera  valores  de cobrança  de R$ 3,04 a  R$ 8,67.  Quando acrescidos  dos 15% referente  aos  investimentos,  esses  valores
passam para a faixa de R$ 3,50 a R$ 9,79.

Importante  salientar  que  o  os  valores  previstos  no  parágrafo  4º  do  artigo  1º  referente  aos  15%  de
investimento serão suspensos sempre que o saldo financeiro da conta corrente específica para esse fim, deduzidas as despesas
e obrigações a pagar, computadas até o período, for superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Sendo que esse valor
será corrigido anualmente pelo índice oficial de correção dos tributos,

Contando com a compreensão dessa Egrégia Casa, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
ALEXSSANDRO BUSSOLA
DD. Presidente da Câmara Municipal.
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