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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Dlretona de A.poio Legislativo 

1 9 OUT. ZOlB 

ENTRAQj:\ 
Hora 1-;b,) G (a) 

Bauru, 17 de outubro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 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. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
PI leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia 1.k_l lô / 1 g 

- ló f 1 ! 

ALE..X'.SS •ono BUSSOLA 
f' .:õ310ENTE 

ANEXOS: Leis Municipais nºs 5.075103 e 6.475113, lei Federal nº 12.212110, Decreto Municipal nº 10.437107, Ato 
da Mesa nº 009106 e documentos de jls. 15130 do processo administrativo. 
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PROC. N·~~.w...---""tft-t
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 107/18 
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. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Art. 2' 

Art. 3' 

Art. 4° 

Art. 5° 

Revoga o parágrafo único do art. l,º da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003. 

Ficam incluídos os parágrafos lº, 2º e 3°, na redação do art. 1 º, da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003: 

"Art. 1° 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

( ... ) 

Constitui-se iluminação pública o serviço público prestado ou delegadó pelo Municipio, que tem 
por objetivo prover a claridade de logradouros públicos de fonna contínua ou eventual. 

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, eficielltização e exparisão da 
rede de iluminação pública e serviços correlatos para consecução dos objetivos. 

O serviço é considerado como iluminação pública ainda que o uso esteja sujeito a condições 
estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento da ârea, a restrição de horários de 
funcionamento e a cobrança de ingresso." (NR) 

O arh 4° da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 4° 

§ 1• 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

O valor da contribuição. será .aferido em função do valor mensa~ do serviço de manutenção e 
novas instalaÇões, cobrada pela concessionária de Energia Elétrica da Prefeitura Municipal de 
Bauru, somadas às despesas realizas pela própria Prefeitura na manutenção e implantação da 
iluminação pública. no respectivo mês, dividido pelo número de imóveis beneficiados não 
isentos confonne art. 3°, e será lançado conforme critérios dos parágrafos deste artigo, observado 
ainda o critério do art. 9° . 

Para o sujeito passivo, classificado como "tipo residencial'' pela concessionária, cujo consumo 
esteja enquadrado na faixa de faturamento entre O (zero) a 100 (cem) KW/h mês, será concedido 
um desconto de 50% (cinquenta por cento). 

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

Os descontos concedidos na forma dos parágrafos primeiro e segundo deste artigo serão rateados 
e suportados por todos demais consumidores com consumo acima de 100 (cem) KW/h mês, 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. 

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

O art. 9° da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° 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) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. Nº_.il!:!K<lp---"\j 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÂO DE MOTIVOS= 
I 7. outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que que altera dispositivos 
da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, que trata da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - CIP em nosso 
Município. 

Como trata-se a CIP de uma contribuição criada para o custeio dos serviços relacionados à iluminação pública no 
Município, através do rateio do custo entre seus beneficiários, na forma atualmente prevista, estâ a municipalidade, na verdade, arcando 
com grande parte deste valor, desfigurando-se a fonna de custeio. Motivo pelo qua -se necessária vossa aprovação para suprir nossa 
legislação relacionada ao tema, assim também para atrair parcerias de investi nto n melhoria do sistema de iluminação pública em 
nossa cidade. 

Atenciosas saudações, 

CLODOALDOA 

SERVIÇO DE PROCED!MOOOS LEGlSLATl\!OS 
Enanhar às .Comissões de: 

~ :: 
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Presidência da Repúb1iir :!:, ~:J 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.212. DE 20 DE JANEIRO DE 2010. 

Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as 
Leis n°• 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de 
julho de 2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1~ A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para os 
consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes 
sobre a tarifa aplicável á classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, será calculada de modo 
cumulativo, conforme indicado a seguir: 

1 - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será 
de 65% (sessenta e cinco por cento); 

li - para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o 
desconto será de 40% (quarenta por cento); 

Ili - para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) 
kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento); 

IV - para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto. 

Art. 2~ A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1~. será aplicada para as unidades 
consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

l - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal - CadÚnico, com ·renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo 
nacional; ou 

li - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência 
social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1~ Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade 
consumidora habitada por familia inscrita no CadÜnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, 
que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico 
pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu 
funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento. · 

§ 2~ A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por 
família de baixa renda. 

§ 3~ Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respecti.vo Número de Identificação 
Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares. 

§ 4~ As famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚníco que atendam ao disposto nos incisos 1 
ou li deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) 
kWh/mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético - COE, criada pelo art. 13 da Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002, conforme regulamento. 

§ 5~ NETADO) 

Art. 3~ Com a finalidade de serem beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, os moradores de 

18/10/20 l 8 09:33 
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empreendimentos habitacionais de interesse social, caracterizados como tal pelos Governos municipais, 
estaduais ou do Distrito Federal ou pelo Governo Federal, poderão solicitar às prefeituras municipais o 
cadastramento das suas famílias no CadÚníco, desde que atendam a uma das condições estabelecidas no art. 
2~ desta Lei, conforme regulamento. 

Parágrafo único. Caso a prefeitura não efetue o cadastramento no prazo de 90 (noventa) dias, após a 
data em que foi solicitado, os moradores poderão pedir ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome as providências cabíveis, de acordo com o termo de adesão ao CadÚnico firmado pelo respectivo 
Município. 

Art. 4º O Poder Executivo, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações 
de distribuiçêo de energia elétrica deverão informar a todas as famílias inscritas no CadÚnico que atendam às 
condições estabelecidas nos incisos 1 ou li do art. 2~ desta Lei o seu direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, 
nos termos do regulamento. 

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios 
fixados no art. 2~ desta Lei. 

Art. 5~ Sob pena da perda do beneficio, os cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, quando 
mudarem de residência, deverão informar o seu novo endereço para a distribuidora de energia elétrica, que fará 
as devidas alterações, comunicando à Aneel. 

Art. 6~ Quando solicitado e desde que tecnicamente passivei, as distribuidoras de energia elétrica 
deverão instalar medidores de energia para cada uma das famílias que residam em habitações multifamiliares 
regulares e irregulares de baixa renda. 

Parágrafo único. A Aneel regulamentará a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica para moradores 
de habitações multifamiliares regulares e irregulares de baixa renda onde não for tecnicamente possível a 
instalação de medidores para cada uma das famílias residentes. 

Art. 7~ As unidades co~sumidoras atualmente·classificadas na Subclasse Re~idencial Baixa Renda, nos 
termos da Lei nº 10.438. de 26 de abril de 2002, e que não.atendam ao que dispõem os inci.sos 1 ou li do art. 2~ 
desta Lei deixarão de ter direito ao beneficio da Tarifa Social de Energia Elétrica. 

§ 1~ A Aneel definirá os· procedimentos necessários para, dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses, contado a partir da entrada em .vigência desta Lei,.excluir do rol dos beneficiários da Tarifa Social de 
Energia Elétrica as unidades consumidoras a que se refere o caput. 

§ 2~ A inclusão de novas unidades consumidoras que atendam aos critérios de elegibilidade dos incisos 
1 ou li do art. 2~ desta Lei só poderá ser feita a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua entrada em 
vigor, exceto para os indígenas e quilombolas de que trata o§ 4~ do art. 2~ desta Lei. 

Art. 8~ As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de 
energia elétrica deverão discriminar nas faturas de seus consumidores os valores dos tributos e encargos 
incidentes sobre as tarifas de energia elétrica, conforme regulamento da Aneel. 

Parágrafo único. Nas faturas de energia elétrica enviadas às unidades consumidoras beneficiadas pelos 
descontos previstos no art. 1 ~ desta Lei deverá constar, em destaque, no canto superior direito, que a Tarifa 
Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438. de 26 de abril de 2002. 

Art. 9~ Os critérios para a interrupção do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pelas 
unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, bem como o parcelamento da 
dívida, deverão ser objeto de resolução emitida pela Aneel. 

Art. 1 O. O Poder Executivo poderá vincular a concessão do beneficio tarifário, quando cabível, á adesão 
da unidade consumidora de baixa renda a programas de eficiência energética. 

Art. 11. O art. 1~ da Lei nº 9.991 de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1~ ................................................ . 

L=. até 31 de dezembro de 2015, os percentuais mínimos definidos no caput 
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deste artigo serão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), tanto para pesquisa 
e desenvolvimento como para programas de eficiência energética na oferta e no uso 
final da energia; 

PROc. N• 'a.li i 
FOLHAS_= l\df 

!1L..: a partir de 1~ de janeiro de 2016, para as concei~s:Ss~io~nirina~s§==~:2;!:ê!:;:;g,..=d~-d 
permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil) GWh por ano, o 
percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência energética no uso 
final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para até 
0,50% (cinquenta centésimos por cento); 

V - as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica 
deverão aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos recursos dos seus 
programas de eficiência para unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa 
Social. 

Parágrafo único. NETADOl" (NR) 

Art. 12. Os arts. 1~ e 3~ da Lei n~ 10.438, de 26 de abril de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
• redação: 

• 

3 of 4 

"Art. 1 ~ ................................................ . 

§...r O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de geração 
ou potência (kW) referidos no caput não se aplica ao consumidor beneficiado pela 
Tarifa Social de Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda . 

......•.....•.•.........•...•••.•..........................•....••..•.•.... ·~~ 

"Art. 3~ ............................................... .. 

1 - ".". """"' ... "." "'""."" ..................... ""'". 

ç} o valor pago pela energia elétrica adquirida na. forma deste in'ciso, ós 
custos administrativos e financeiros e os encargos . tributários incorridos pela 
Eletrobrás na contratação serão rateados, após prévia exclusão do consomidor 
beneficiado pela Tarifa Social de Energia Elétrica, integrante da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, entre todas as classes de consumidores finais atendidas 
pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado; 

li - """' "'" """""' """"'. "'". "'". "'" ..... "'" "' 

i1 o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso, os 
custos administrativos e financeiros e os encargos tributários incorridos pela 
Eletrobrás na contratação serão rateados, após prévia exclusão do consumidor 
beneficiado pela Tarifa Social de Energia Elétrica, integrante da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, entre todas as classes de consumidores finais atendidas 
pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado . 

...........•.•..••••..........................•.•••••••••••••.••........... ·~~ 

Art. 13. (VETADO) 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Ficam revogados os§§ 5° 6° e 7° do art. 1° da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. 
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•B~asília, 20 de janeiro de 2010; 189~ da Independência e 122~ da República. 

' LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Guida Mantega 
Edison Lobão 
Luís Inácio Lucena Adams 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.1.201 O 

PROC. N•__.~~--4!++-I 
FOLHAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 5075. DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 
Institui contribuição para o custeio do serviço· 
de Iluminação Pública e dã outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIJRU, nos termos do art. 51 da !si Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulg-4 a seguinte lei: 

Art. 111 
-

. '..: -
Fica instituída no âmbito do Município de Bauru a Contribuição para Custeio do Serviço de 
Iluminação Publica- CIP, de acordo com o artigo !49- A da Constituição F~deral. 

Parágrafo Único- A CIP obietiva prover de luz, ou claridade artificial, os logradouros públicos no período 
noturno õ~ escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de 
iluminação pennanente no período diurno .. 

Art. 2' -

Art. 3' -

Art. 4º -

§ 1' 

§·2' 

§ 3' -

§ 4º -

Art. S' 

Art. 6º -

§ lº 

§ 2º 

O fato gerador da Cll' consiste na prcstaçilo de serviço de iluminação pública à coletividade 
no território do Município. 

O sujeito passivo da CIP é o proprietário ou possuidor de imóveis com testada para a via 
pública ou não, seja em perímetro urb-dno ou rural, beneficiados pela rede de energia elétrica. 

O valor da contribuição será aferido em funçlio do cust9 global do serviço, dividido pelo 
número de imóveis benefíciâdos, conforme artigo 3º desta lei~ podendo ser variável de 
acordo com o consumo de energia elétrica, de acordo com rcgulamentó. 

Estabelece como limite individual o máximo da contribuição o valor de 5% (cinco por cento) 
do consumo individual de energia elétrica, não podendo exceder o vajor máximo de R$ 
J.0,00 (dez reais). · 

Ao Executivo é facul~do assumir parte do custeio relacionado ao st.-rvit:o de· iluminação , / 
pública, mediante determinação de cotas sociais, na forma do citado regulamento. 

Fica vedado o uso da Contribuição de Iluminação Pública para outros fins que não seja o 
emprego em iluminação pública. 

O valor arrecadado mensalmente e a sua aplicaçiio deverão ser informados à Comissão de 
Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru. 

~ ·-
~'ica"g-•rantída a Iluminação Pública, através de conjunto óptico, nas vias públicas onde já 
está instalada a rede de energia elétrica, cujos loteamentos foram aprovados $em a exigência 
desta benfeitoria por pane do Loteador. · 

fica o .Município autori7.ado a conveniar ou contratar com a concessionâria de Energia 
Elétrica estabelecendo a forma de cobrança, a responsabilidade tributárià e repasse dos 
rcçursos relativos à contribuição. 

O montante devido e não pago da CIP a que se refere o "caput'' deste artigo será inscrito na 
pívida Ativa. 60 (sessenta) dias após a verificação da inadlmplência. 

Servirá como titulo hábil para inscrição: 

1 - A comunicação do não pagamento efetuada peia concessionária u 
elementos previstas 110 art. 202 e incisos do C6digo Tributãrio Naci 

li - A duplicata da fatura de energia elétrica não paga; 



.. 

Rcf. Lei 5075/03 

§ 3º -

Art. 7' -

PREFEITURA MUI\'ICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROC. N• w;~ 11 

FOLHAS ri'" 
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Ili - Outro documento que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos do 
Código Tributário Nacional. 

Os valores da CIP nil.o pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e 
correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. 

Fica criado o Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública, de natur..,.a 
contábil, conta bancária vinculada, específica e com administração pela Secretaria de 
Economia e Finanças. 

Parãgrafo Único - Para o Fundo dcvi:rilo ser ch:stinados !Odas os recursos arrecadados com a Contribuição de 
Iluminação Pública, a partir do qual se farão os pagamentos respectivos e prestações de 
contas. 

Art.8º-

Art. 9° -

Art. 10 -

Vetado. 

As contas que apresentarem consumo de até 50Kwh, medidas no pr.17.0 de 3o'(trinta) dias·ou 
aproximado, ficam isentas do pagamento da Contribuição para o Custeio do Serviço··de 
Iluminação Pública. 

A presente lei entrará cm vigor na data de sua publicação, mas terA elicAcia a partir de I' de 
janeiro de 2004. 

Bauru, 23 de dezembro de 2003 

Projeto de Iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

rcfcitura, na mesma data. 

,IVEIRA 
1)-!!'l~gJ?.-""~ DEP RTAMENTO DE 

ICAÇÃO E DOCUMEl\TAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Altera a Lei Municipal nº 5.075, de 23 de 
dezembro de 2.003. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

O art. 6° da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com a seguinte 
ºredação: 

"Art. 6° 

§ Iº 

§ 2º 

Fica eleita substituta tributária da CIP a Empresa Concessionárfa de Serviço Público de 
Distribuição ~e Energia Elétrica, em relação aos consumidores de energia elécrica do 
Município e contribuintes do tributo. 

A responsabilidade tributária da Concessionária prevista neste artigo independe do 
pagamento da fatura de energia el~trica por parte do consumidor. 

Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e 
correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal." ~R) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16 de dezembro de 2.013. 

RODRJ~ ~O MENDONÇA 
. PREFEITO IClPAL 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

,....fth ~V ,...,..... • ~· l c.-o.J:; 
ANDRÉA MARJA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 10437, DE 03 DE MAIO DE 2007 
Regulamenta a Lei nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu a Contribuição para o Custeio 
do Serviço de Iluminação Pública. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, 

Art.1°-

Art. 2° -

Parágrafo l 0 
-

Parágrafo 2° -

Parágrafo 3º -

Parágrafo 4 ° -

Art. 3° -

DECRETA 

Fica, por meio deste Decreto, regulamentada a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública, instituída pela Lei Municipal nº 5075, de 23 de dezembro de 2003 . 

Será considerado para efeito de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública o 
valor total do custo do serviço de iluminação pública, dividido pelo número de imóveis beneficiados. 

O valor da contribuição para cada imóvel, após o rateio previsto no caput deste artigo, fica limitado pelos 
seguintes parâmetros: 

a) 5% (cinco por cento) da conta de energia mensal; ou 
b) R$ 10,00 (dez reais). 

Os imóveis que apresentarem consumo de até 50kwh, ficam isentos do pagamento da contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública. 

O Município fornecerá à Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica até o dia 15 e cada mês o 
valor do rateio de que trata o caput deste artigo. 

A contribuição incidente sobre terrenos terá lançamento quadrimestral, ~salvei a hipótese de lançamento na 
fatura de energia elétrica do sujeito passivo. 

Este decreto enti;a em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de maio de 2007 

PROF' JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EDMUNDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS NETO 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DENISE A. REGINA TA V ARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 - Bauru - SP 

ATO DA MESA Nº 009/2006 

Aç.ão Olreta de lnconstnuctonalldade n• 142..496..019-00 { ê>cpressao 

•podendo ser var1áver. de acordo com o consumo de energia e!étrlca, 

de acordo com regulamento•, do Art. 4°- caput, da Lei 5075, da 23 de 
dezembro de 2003 .. Instituiu contribuição para o custeio do seMço da 

llumln•ção pllbllca e dã outras providências.) 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, considerando o decidido na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 142.496.0/9-00, requerida perante o Tribunal de Justili8 do 
Estado de São Paulo pelo Procurador Geral de Justiça contra o Prefeito Municipal de 
Bauru e o Presidente da Câmara Municipal de Bauru, RESOLVE: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Fica temporariamente declarada sem eficácia a expressão contida- no 
Art. 4° da Lei Municipal nº 5075, de 23 de dezembro de.2003: "podéndo 
ser variável, de acordo com o consumo de énéí:gia elétrica, de 
acordo com regulamento", em virtude de liminar· concedida pelb 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao .primeiro. dia de dezembro 
de 2006, nos autos do processo da Ação Diretá de Inconstitucionalidade 
nº 142.496.0/9-00. ·. ' 

Este Ato entrará em vigor na datá de sua publicaÇãó. 

Bauru, 07 de dezembro de 2006. 

~A~D~UES BARBOSA 
1° Secretário 

Registra o na iret ria de paio Legislativo da 
na mesm data. 

SORAYA E ISA SEG TTO FERREIRA 
Diretora de oio Legi !ativo 
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28/11/2013 PLENÁRIO 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.404 SÃO 
PAULO 

RELATOR 
RECTE.(S) 
PROC.(A/S)(ES) 

RECDO.(A/S) 
ADV.(A/S) 

: MIN. MARCO AURÉLIO 
:MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
:PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

:APARECIDA GONÇALVES MARQUES 
: MARCUS VINÍCIUS VESCID CASTILHO DE 
OLIVEIRA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - CUSTEIQ iDE. MELHORAMENTO E 

EXPANSÃO DA REDE -ÀRTÍGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

- AFASTAMENTO NA ORIÇEM - REé:u:Rso:E_XTRAORDINÁRIO' ""'·· 

REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui. repercussão geral a 

controvérsia relativa à constihlcionalidade. da cobrança, por. Municípios e 

Distrito Federal, de contribuição de iluminação pública visando satisfazer 

despesas com melhoramento e expansão da rede. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a 

questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada. 

Ministro MARCO AURÉLIO 

Relator 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5269931. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/porta!/autenticacao/ sob o número 5269931. 
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REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.404 SÃO 

PAULO 

PRONUNCIAMENTO 

' 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUSTEIO DE 

MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA 

REDE ARTIGO 149-A DA 

CONSTITUIÇÃO _ FEDERAL 

AFASTAMENTO NA ORIGEM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

REPERCUSSÃO 

CONFIGURADA. 

L O Gabinete prestou as seguintes informações: 

GERAL 

Submeto a Vossa Excelência o tema debatido no Recurso 

Extraordinário nº 666.404/SP, para exame cfa oportunidade de 

inclusão da matéria no sistema eletrônico da repercussão geral. 

A Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à 

Apelação n° 959.901-5/9-00, assentou que a Contribuição para o 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituída no 

Município de São José do· Rio Preto mediante a Lei 

Complementar nº 157/02, não poderia ser destinada ao 

melhoramento e à expansão da rede, mas somente às despesas 

com a instalação e manutenção do serviço. Segundo afirmou, o 

investimento em melhorias e na ampliação não estaria incluído 

no conceito de "custeio do serviço de iluminação pública" 

previsto no artigo 149-A, cabeça, da Carta da República. 
Consignou haver o respectivo órgão Especial, no julgamento 

do Incidente de Inconstitucionalidade nº 177.333-0/7-00, 
asseverado possuir a contribuição a finalidade exclusiva de 
custear o serviço de iluminação pública, não podendo suportar 
outros ônus. 

~ 

V 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001de24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hllp:J/www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4794453. 
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O acórdão impugnado encontra-se assim resumido: 

APELAÇÃO CÍVEL -Ação Declaratória c/c repetição 

de indébito - Contribuição para custeio dos serviços de 

iluminação pública - EC n2 39/02 - Alegação de 

inconstitucionalidade da Emenda - Lei Municipal que 

estende a cobrança para melhoramento e expansão da 

rede de iluminação, circunstância que se afasta da 

autorização legal de apenas servir ao_ custeio do valor 

gasto com o serviço - Honorários advocatícios mantidos -

Recurso improvido. 

Não houve interposição de embargos declaratórios. 

No extraordinário, protocolado com alegada base na 

alínea "a" do permissivo constitucional, o Município de São 

José do Rio Preto aponta a harmonia do tributo em de1:iáte com · 

o artigo 149-A, cabeça, do Diploma Maior e :o princípio da 

isonomia. Sustenta haver o Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 573.675/SC, da relatoria do ministro Ricardo 

Lewandowski, concluído pela constitucionalidade da 

mencionada contribuição, instituída, no caso, no Município de 

São José/SC. Consoante aduz, a Cosip não teria por objetivo 

imediato a prestação de serviços de iluminação pública, mas a 

provisão do respectivo custeio, o que incluiria, além da 

instalação e manutenção, melhoramento e expansão. 

Sob o ângulo da repercussão geral, afirma ultrapassar o 

tema o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante 

do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, por 

versar assunto de interesse de todos os municípios. 

A recorrida, nas contrarrazões, diz do acerto do ato 

atacado e destaca a inconstitucionalidade do tributo em 

questão. 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP nª 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://ww.N.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4794453. 
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O extraordinário foi admitido na origem. 

Os pressupostos gerais de recorribilidade, representação 

processual e oportunidade foram observados na interposição 

do recurso. 

2. Desde logo, consigno que o tema versado no processo não foi 
objeto de decisão no Recurso Extraordinário nº 573.675. Neste caso, faz-se 

em jogo o alcance do artigo 149-A da Carta da República. É s.aber: os 
municípios e o Distrito Federal estão autorizados pelo preceito maior à 
cobrança visando satisfazer despesas com melhoramento de expansão da 
rede? O Tribunal de origem respondeu de forma 'negativa. 

3. Manifesto-me pela existência de repercussão geral qa matéria. 

, 
4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação ·do. incidente, 

inclusive quanto a processos que se encontrem, no. Gabinete, aguardando 
exame. 

5. Uma vez admitida a repercussão geral, colham o parecer da 
Procuradoria Geral da República. 

6. Publiquem. 

Brasília - residência-, 23 de outubro de 2013, às 20hl0. 

Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - JCP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4794453. 

' ' 



) • 

223 

IPROC. N" 
FOLHAS 

PODBR JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DB SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

·---· 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRA TICA 
REGISTRADO(A) SOB Nº 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 
'01378682' 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 604 .165-5/4-00, da Comarca de 

BAURU, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU sendo 

apelado SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS 

COMERCIAIS INDUSTRIAIS RESIDENCIAIS E MISTOS INTERM. DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDICOND: 

ACORDAM, em Terceira Câmara. de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sãb Paulo, proferir .a 

seguinte .decisão: ~DETERMINARAM O PROCESSAMENTO·· DO INCIDENTE. 

DE INCONSTITUCIONALIDADE, V. U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão. 

o julgamento teve a participação dos 

Desembargadores GAMA PELLEGRINI {Presidente), ANTONIO c. 

MALHEIROS. 



PODER JUDICIÁRIO • - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 604 165-5/4 

Comarca BAURU 

Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Apelado SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS E 

EDIFÍCIOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS E 

MISTOS INTERMUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Voto nº15 085 

1. 

"Constitucional. Contrlbuiçllo. /lumlnaç4o 
pública. 
1. É juridicamente 
jurisdicional 
Jncons.tltucionalidade 
Constituiçllo. 

posslve/ provimento 
declarando a 

de emenda é 

2. O texto original da CF/88 discriminou, 
taxat/v.,mente, as hlpótet1es de instituição de 
contrlbulçÔes constituindo-se em aspecto 
rlgido do sistema co.nstltuci0 nal tributário 
enquanto garantia· d!I ·direitos essenciais do 
cidadtlo. 
3. O poder constituinte derivado nllo pode 
criar novos tipos de contribuições sob pena 
de violaçllo do art. 60, §4°, IV, da CF, sendo 
lncon stltuclonal a Emenda n• 39/02. 
4. A /e/ municipal, que elege como sujeito 
passivo da contrlbulçllo do serviço de 
//uminaçlio p/Jbl/ca o proprlettlr/o ou possuidor f 
de Imóvel com testada para via pública e 
consumidor privado de energia, Infringe o 
disposto no art. 150, li, da CF. 
Incidente de inconstitucionalidade proposto." 

Vistos 

Em 17 05 06, sindicato impetrou mandado 

de segurança coletivo contra ato do Prefeito consistente em ex1g1r 

de seus associados (condomínios de prédios e edifícios) a 

contnburção de llumrnação pública, rnstrtuída pela Lei Mun1crpal n• 

5 075 de 23 12 03 com base na Emenda Const1tuc1onal n 

3912002 Sustentou estar sendo ameaçado d1re1to líquido e certo 

l Apelação Cível nº 604 165-514 Voto 15 oesl 

d :: : : 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

de seus associados em não se su1e1tarem a tal tributo cuia 

instituição pela lei mun1c1pal é rnconst1tuc1onal por mfrrngtr o 

disposto no art 145, li, da CF porque Já que se trata de uma 

disfarçada taxa de serviço público Já considerada rnconst1tuc1onal 

pelo Colendo Pretóno Excelso por não ter natureza d1v1sivel, 

acrescenta a mconst1tuc1onalrdade da EC nº 39 porque, à exceção 

da contribuição prev~denc1ána, só a União pode tnsl1tu1r 

contribuições, assim mesmo como instrumento de intervenção no 

domínio econômico (art 149 CF), alem de violar cláusulas pétreas 

como o estatuto do contribuinte já que a iluminação pública deve 

ser custeada pelos impostos, acrescenta q·u'e as despesas públicas 

. não foram erigidas como fato ger~dor ·de tributos Pediu foss~. 

·ordenado ao impetrado que· se abstenh·a de· ex1g.1r dos-associados · ·, 
. . 
. a refenda contribuição 

A sentença concedeu a segurança 

reconhecendo, mctdentalmente, a mconst1tuc1onalidade da Lei 

Municipal nº 5 075/2003 

Apelou o Munrcipto suscitando as questões 

seguintes a) prequest1onamento da const1tuc1onal1dade da lei 

municipal em face da EC nº 39/02, b) nulidade da sentença por 

falta de fundamentação, c) a lei mumc1pal tnst1tu1u 

contribuição para o custeio da 1lumrnação pública que não 

confunde com taxa por ter uma destinação específica, tendo co 

suie1to passivo os proprietários ou possuidores de 1móv 

benef1c1ados pela 1lumrnação púbhca, por isso não se confunde 

com taxa ou imposto 

Não foi apresenta-da resposta 

[Apelação Clvel nº 604 165-514 Voto 1 oasl 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou 

pelo provimento do recurso of1c1al, que considera interposto, para 

Julgar a 1mpetrante carecedora da segurança Instada a se 

manifestar sobre a poss1bil1dade de ser instaurado o incidente de 

1nconst1tuc1onal1dade manifestou-se no sentido da falta de 

.. pressuposto por não ver na redação da m1c1al_,tal poss1b1hdade 

É o relatório. 

2. Fundamento e voto ' . ' . 

2.1. Dois são os fundamentos colocados na ' 

m1c1al desta ação a) rnconst1tuc1onahdade. da· EC .n_•; 39/02, e b), 

mconst1tuc1onahdade de Lei Mun1c1pal n• 5 .07..5 de 23 1.2 03 

De tal fundamento 1uríd1co retira a 

consequência da rnex1g1b1hdade da exação Por tal motivo 

pretende, 1mphc1tamente, seia emitida ordem para que se abstenha 

o Prefeito de ex1g1r dos membros smd1ca1Jzados o pagamento da 

refenda taxa 

Tem sido adm1t1da a ação de mandado de 

segurança contra lei de efeitos concretos, isto é, aquela que traz 

em s1 mesmo os resultados específicos pretendidos, efe1t 

concreto é a qualidade da lei que, desde que vigente, não depend 

de um outro ato adm1nistrat1vo para defrn1r alteração sobre uma 

situação de d1re1to md1v1dual, a sua simples ex1stênc1a Já restringe 

o exercício do d1re1to rnd1v1dual e gera, portanto, sua lesão O 

Plenário do Colando Pretóno Excelso teve ocasião de reiterar o 

1 Apelação Civel nº 604 165-5/4 Volo 15 08i 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERCEIRA CÂMARA OE DIREITO PÚBLICO 

enunciado da Súmula nº 266 afirmando "admitir-se, em caráter 

excepcional, se ocorre a ef1các1a concreta, direta e imediata da 

norma contra a qual se impetra a ordem, e não há outro remédio 

eficaz para obviar-lhe os efeitos" (RT J 113/161) Ainda, de outra 

feita. dec1d1u que "a lei, por ter v19ênc1a imediata, não perde o seu 

caráter próprio de instrumento normativo, transformando-se em ato 

adm1nrstrat1vo suscetível de controle 1udic1al através de mandado .. -
de segurança" (RT J 111/184) Nesta ocasião o Senhor Mm1stro 

Rafael Mayer alertou que "as leis mesmo .as que mod1f1quem 

salários, vencimentos, proventos, aumentem contribuições 

. prev1denc1ár1as ou alfquotas trrbutár.1as, são· 1nsuscetíve1s _ cte . 

serem atacadas pela via excepcional do: mandado de ~segurnnça·, 

posto que· são leis em .tese" (pág ,-1g.7) ,P.or o'utro .. lado, são. 

considerados concretos os efeitos ;.~e ·deJs ··prn1b1t1vas. (Celso 

R1be1ro Bastos, "Do mandado de segurança'!, pág. 7 e_ seguintes, 

Hely Lopes Me1relles, "Mandado de segurança e ação popular", 

pág 15, Milton Flaks, "Mandado de segurança, pressupostos de 

impetração", pág 153) Por sua vez, o Mm1stro Celso de Mello Já 

acentuou que "a configuração do ato em tese, assim, há de 

resultar da coniugação de elementos vários 1dent1f1cados, a partir 

(a) da ausência de sua operat1v1dade 1med1ata, {b) da necessidade 

de ato admm1strat1vo de intermediação, cuja prática exprima, e 

realrze, de modo rnd1v1duallzado, a carga de normat1v1dade que 

nele se contém e (c) da constatação de uma esfera de autonomia 

decisória que enseia à autoridade admm1strahva mfenor um grau, 

mesmo que limitado, de liberdade de atuação" {TFR, Pleno, MS n 

123 264-DF, rei Mrn Sebas1tão Reis, DJ de 7-4-88) {RT J 

132/191) No mesmo sentido o Julgado inserto na RT J 134/666 

1 Apelação Cível nº 604 165-5/4 Voto 15 oasl 
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Entretanto, não se pode olvidar o alerta da 

Colenda Segunda Turma do Colendo Pretório Excelso no sentido 

de que "não há como abonar uma interpretação abusivamente 

extensiva da Súmula nº 266, mediante a qual se poderia frustrar 

todo e qualquer mandado de segurança preventivo" (RT J 116/283) 

Neste tema, portan~?· além de ser árduo 

estabelecer, com segurança, quando uma lei contém efeitos 

concretos, é necessário evitar uma .interpretação demasiado 

rigorosa sob pena de frustrar-se o mandado de segurança 

· preven.t1vo Neste a. impetração se dmge ··contra a promessa da 

prática de um ato, lesivo· de d1re1to; ·.aferida ·da. comprovada 

execução de atos·, considerados ·preparatóa'os .e· md1cadores da 

. 1minênc1a .daquele ·E o pedido será sempre ·no: seat1do.:.de ser. 

imposta uma abstenção .por parte da' autoridade Quando a Je1 

contém efeitos concretos, a prática do ato lesivo se confunde com 

a sua ef1các1a, independentemente de outras prov1dênc1as O 

pedido de segurança será no sentido de afastar a ef1các1a da lei 

ou decreto em determinada situação concreta, mantendo-a 

regulada pelas normas legais anteriores Aqui, portanto, não se 

obsta a prática do ato lesivo, eis que consubstanciado na lei ou 

decreto de efeito concreto, impõe-se, na verdade, um comando 

para afastar a ef1các1a naquela situação 1nd1v1dual1zada e impedir 

o exaunmento da ação adm1mstratlva traduzida na subsequente 

prática de atos decorrentes do efeito concreto da lei ou decreto, 

com a consequente consumação do dano Por isso, descabe, pela 

via do mandado de segurança, pretender-se, ümca e 

exclusivamente, a suspensão ou cassação da eficácia da lei ou 

decreto pela declaração de sua mconst1tuc1onal1dade, como se 

fosse um substituto da ação direta (RT J 126/114) 

!Apelação Cível nº 604 16!'>-514 Voto 15 oesl 



~·· •, .. 
... . . ,., '" 

/· 
PROC. N" µLJf'i 
FOLHAS ~ô 

.__,, 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

De uma forma geral, portanto, tem efeitos 

concretos o ato que, mobstante sob a forma generalizada e 

abstrata, atua direta e 1med1atamente no mundo 1uríd1co, sem 

necessidade de medidas concret1zadoras do comando que nele se 

contém 

No caso presente, sancionada a lei 

mst1tumdo um novo tribulo com indicação ·de -todos os elementos 

caracterizadores do fato gerador, por evidente que aos agentes 

subalternos restará o mcond1c1onado .. cumprimento. ·com emissão 

. dos lançamentos Ocorreu, portanto·, .. uma::- :alteração direta ·e 

1med1ata da. esfer.a 1urid1ca de mte·ressei;, dos;,.,associados. do 

: srnd1cato, 1ust1f1cando a impetração da,~egurança ;,·.; :., ... 

Supera-se, portanto, a prel1mmar suscitada 

pela Douta Procuradorra 

2.2. O Colendo Pretóno Excelso Já assentou o 

entendimento de que é admissível a Ação Direta de 

lnconst1tuc1onalidade de Emenda Constitucional, quando se 

alega, na in1c1al, que esta contraria princípios 1mutáve1s ou as 

chamadas cláusulas pétreas da Const1tu1ção originária (art 60é 

§ 4°, da CF, Precedente ADI 939 (RTJ 1511755) )"(ADI 1 946~ 

MC, Rei Min Sydney Sanches, DJ 14/09101) Tem-se entendido, 

todavia, a enumeração das hipóteses é taxativa, é lim1tat1va, é 

restritiva, e não pode ser ampliada a outros casos pelo Supremo 

Tribunal Mas cada um desses princípios é dado doutrinário que 

tem de ser examinado no seu conteúdo e del1m1tado na sui 

extensão "Dai decorre que a interpretação é restritiva apenas 

[Apelação Clvel nº 604 165-5/4 Voto 15 oa5J 
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no sentido de llm1tada aos princípios enumerados, não o exame 

de cada um, que não está nem poderá estar l1m1tado, 

comportando necessanamente a exploração do conteúdo e 

fixação das características pelas quais se defina cada qual 

deles, nisso consistindo a delimitação do que possa ser 

consentido ou pro1b1do aos Estados" (Repr nº 94, Rei Min 

Castro Nunes, Arch1vo Jud1c1ário 85131 J34-35), 1947) • (ADPF 

33-MC, voto do Mm Gllmar Mendes, DJ 06108/04) Admite-se tal 

controle, sob a forma difusa, em -processo .de mandado de 

segutança (MS 24875/DF - Relator(a) ;Mrn SEPÚLVEDA 

PERTENCE Julgamento 11 05. 2006. ·Ór.gãà:·.Jufgado~ . ·Tribunal 

Pleno, Publicação DJ 06-10-2006 PP•00:0'33, y:1Na·;aport,unidade, 

·foi .afirmado pelo -Eminente Relator qu~e "bom r~lação;-atemeadas 

const1tuc1ona1s, o parâmetro ·.d'lf:>.'-'·a~Ett"JÇá.o.. de sua 

const1tuc1onal1dade é estre1tíss1mo, · adstrito· • âs. 0 hm1tações 

materiais, explícitas ou 1mplíc1tas, que a Constituição imponha 

induv1dosamente ao mais eminente dos poderes instituídos, qual 

seia o órgão de sua própria reforma" 

Sob tal ângulo merece ser examinada a 

primeira questão 

A in1c1al não é tecnicamente perfeita 

confrontar o conteúdo material da refenda emenda com 

d1spos1t1vos do Código Tributário Nacional que organiza o 

sistema Haveria, pois, necessidade da demonstração analítica 

de que a refenda emenda contraria determinado princípio 

contido em norma const1tuc1onal superior por sua natureza 

cláusula pétrea Sob o enfoque de violação de outra nor a 

const1tuc1onal, a in1c1al apontou a inv1ab1hdade de se atribuir ao 

1 Apelação Cível nº 604 165-514 Voto 15 oe5j 
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Mun1cip10 a instituição de tal contribuição pois caberia à União, 

com exclus1v1dade, estabelece-las excluída a contribuição 

prev1denc1ána (art 149) Não é convincente, para os efeitos 

pretendidos, que a emenda tenha criado uma taxa disfarçada em 

contribuição E isto pelo simples fato de, na sequência, haver o 

reconhecimento da 1mposs1b1l1dade da 1nstitu1ção da taxa com a 

correspondente p:,estaç'ão do serviço de 1lum1nação pública em 

face da sua mespec1f1c1dade e md1v1s1b1l1dade 

Embora não sei a a orientação 

prevalecente, é 'mquest1onável a necesStdad·a, .de ver-s.e na 

C0nst1tu1ção· um instrumento de defesa:"dº''.01patlã.or:em face do 

Estado definindo os .limites para que. e:ste:.1nipcnoa.·as exações 

tributár.ras Se assim não for pensado~ ·t:negar~se-á; passo .. a 

passo, a conclusão pela desnecessidade de uma .Const1tu1ção Já . 

que as obrigações tnbutánas poderão ser impostas conforme a 

vontade dos que temporariamente estão no exercic10 de 

mandatos do executivo e do leg1slat1vo Essa a razão pela qual 

deve ser entendida como taxativa a enumeração dos tributos 

quer quando previstos nos "princípios gerais· do sistema 

!nbutáno na redação original (art 145) quer quando 

especialmente acolhidos em d1spos1t1vos esparsos (arts 8°, IV, 

149, e 195, 212 §5°, 240) Aponta-se a redação original porqu 

nesta se matenahzou o pacto social em sua forma mais perfeita 

pelo exercício do poder const1tu1nte ong1náno Houve, nesse 

momento, um consenso geral no sentido de que os meios para o 

Estado atmg1r sua finalidade estavam suf1c1entemente previstos 

em tais previsões que, em sendo genéricas, não engessavam 

sistema tributário A consequência 1med1ata dess 

pos1c1onamento é de que tal l1m1tação ao poder de tributar está 

J Apelação Cível nº 604 165-5/4 Voto 15 oesj 
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inserido na previsão dos d1re1tos e garantias constituc1ona1s 

Com efeito, tais direitos e garantias decorrem, em largo aspecto, 

dos princípios adotados pela Const1tu1ção para atingir o objetivo 

de construção de uma sociedade livre, iusta e solidária 

Sob este prisma, não está o Constituinte 

derivado leg1t1mado a criar outras esp_éc1es de "contribuições" 

além daquelas expressamente previstas no texto original Como 

se sabe, as chamadas "contr1bu1ções são tributos que exigem a 

prescrição legal de destinação específica do .produto de sua 

arrecadação a uma-·determinada area .de . .atli<ittão. "CúJa- hipóteses· 

de inc1dênc1a pode:-.ser .ou não uma atuaçãCY:'estatal;:2.po1s,:·nã<>:·há 

prescrição coast1tuc1onal de suas mate.rJal1dades:,, .. (Aurora 

Tomazin1 ·de Car.valho, .RDT 911244·) .. ,.i,Recon.l:!ec"i'do>.que. a 

inst1tu1ção de uma :contribuição só prescinde ·de :uma:d-estinação ·· 

específica do produto de sua arrecadação, percebe-se o seu 

caráter daninho à capacidade tributária do indivíduo, que fica a 

mercê da exigência dessa exação a qualquer momento Talvez 

tendo em vista esse perigo imanente para os cidadãos que o 

texto const1tuc1onal desde logo d1scnmmou as posslve1s 

contribuições por suas diversas destinações específicas 

Ao exame do inciso Ili do art 145 da CF (J 
fala em ·contribuição de melhoria· quando, fosse a intenção do\ 

const1tumte perm1t1r-se a ind1scr1minada inst1tu1ção, teria dito 

simplesmente "contribuições com destinação especifica para 

determinada ãrea de atuação" Restringindo em número taxativo 

tais exações, a cada uma delas estabeleceu o seu requ1s1to 

essencial Por outro lado não traçou outras linhas llm1tat1vas 

conforme as previsões dos §§ 1° e 2· do art 145, que se 

1 Apelação Cível nº 604 16&-5/4 Voto 150851 
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referiram a impostos e taxas Com a mesma diretriz o disposto 

nos 1nc1sos 1 e li do art 154 Verifica-se, assim, que a 

ins!1!urção das contribuições, se não reconhecido o caráter 

taxativo das previsões const1tuc1ona1s, ficaria só suie1ta as 

garantias do art 150 

i: de se concluir que a instituição ~as 

contribuições pelo texto original se caracteriza como aspecto 

rígido do sistema constltuc1onal nacional Essa garantia de não 

estar suiecto a outras contribuições,· ·além daquelas 

express.amE'.[lte ,pr.9y1stii!.S,, s~ 111.sere ·no· coQi;~Ltg· ·xle.;;cl,irettos e 

garantias ir)d1v1d,1,1aJ:;; .Por: isso, ve.dada, era~ J:!· .pr.eposta · de 

emenda .à ·Const1tu1çiío. para, 111st1tu1ção ·da •Cont'nlbuJç~p.:.par;:i a 

custeio do .serviço, de 1.lum.inação pú.bhca, (ar.t• .SQ, ,,§;,:4'1; .. IV, .. da 

CF) . 

Merece ser reconhecida a 

inconst1tuc1onal1dade da EC nº 39/02 por mfrmgênc1a direta e 

1med1ata a tal d1spos11ivo 

2.3. A Lei nº 5 075/2003 mst1tu1u a contribuição 

- CIP - com a finalidade de prover de luz, ou claridade art1f1c1al,/7 

os logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimento~ 

diurnos ocas1ona1s, inclusive aqueles que necessitam de 

iluminação permanente no período diurno (art 1 º, par único} Seu 

fato gerador consiste na prestação de serviço de iluminação 

pública à colet1v1dade (art 2º) Estabeleceu como sujeito passivo 

o proprietário ou possuidor de 1móve1s com testada para via 

pública ou não, Seja em perímetro urbano ou rural, benef1c1ados 

pela rede de energia elétrica (ar! 3º} Definiu seu valor por uma 

J Apelação Cível nº 604 165-514 voto 15 oesJ 
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OF. EXE N" 386/18 
P. 66.143/18 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Cârnara Mu 11c:ioal de Bauru 

IFJS'l1Ml6<0D!S'Ã'0>P ULO 

2 9 our. zo10 

ENTRADA 
Hondl.J. .. _(a Bauru, 29 de outubro de 2.018. 

MENSAGEM MODIFICA TIVA AO PROJETO DE LEI N" 107118 

!RETIRADA! 
Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do artigo 152 do Regimento 

Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modiflcativa ao Projeto de Lei n• 107118, 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 dã outras providências. 

Esta mensagem destina·se a alterar os Artigos 2° e 3° do Projeto de Lei que altera os artigos l 0 e 4° da Lei 
Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, que passa a ter a seguinte redação: 

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

"Art. 1° 

§ lº 

§ 2º 

( ... ) 

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

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. 

§ 3° 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 horãrios de funcionamento e a cobrança de ingresso. 

§ 4° Para custeio específico dos investimentos tipificados no parágrafo 2° deste artigo, será 
cobrado um adicional sobre os valores individuais de cada contribuinte do custeio 
mensal de I 5o/o controlado em conta especifica e destinado para fins de investimentos. 

§ 5° Os valores recolhidos na fonna do parágrafo 4° poderão ser utilizados também em 
caso de sinistros" (NR) 

"Art. 3° O art. 4° da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 4° 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 4° do artigo 1 º, dividido pelo 
número de imóveis beneficiados confonne artigo 3° não isentos e será lançado 
confonne critérios dos parágrafos deste artigo. observado ainda critério do art. 9º. 
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§ Iº Para o sujeito passivo, classificado como "tipo residencial" pela concessionária, cujo 
consumo esteja enquadrado na faixa de faturamento entre O (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 O (zero) a 100 (cem) 
KW/h mês, considerando-se, inclusive o desconto de 50,0o/o, 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 fonna 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) 

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 de 
pelo menos 3.000 novos pontos de iluminação pública, reclamados pela população. Em grande maioria nos bairros da periferia, um 
grande número de cidadãos e cidadãs enfrentam a insegurança de terem de caminhar por regiões escuras, com riscos de serem 
assaltados e/ou agredidos . 

Existem ainda 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, irão propiciar um expressivo ganho de qualidade na iluminação (luminância, iluminância e 
unifonnidade) e na reprodução de cores, mas também, com o decorrer do tempo, irâ 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 pagas 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, estâ necessariamente atrelada a um compromisso do Poder Público Municipal de 
melhoria da qualidade de serviço público de iluminação pública prestado à população! 

Democratizar o serviço público é atender a toda a cidade indiscriminadamente, com níveis de iluminamento 
mlnimos 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. 
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Por similaridade, o atual critério de enquadramento de consumidores de energia da Lei Municipal nº 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 fonna, famílias numerosas que 
apresentam consumo superior a 50 kWh não deveriam deixar de ser beneficiadas. Como ºbaixa renda" deve-se enquadrar somente 
aquelas familias 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 
beneficiãrios pela isenção baixaria de I0.100 consumidores (consumo até 50 kWh por mês) para 5.391 consumidores (Baixa 
Renda). Nestes 10.100 consumidores existem diversos consumidores na classe comercia] 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 50o/o para proprietârios 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 cãlculo da Contribuição é a soma: 

- da contribuição mensal do serviço de manutenção, cobrada pela concessionâria de Energia Elétrica da 
Prefeitura Municipal de Bauru; 

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

Os valores do custeio projetados em relação ao mês de setembro, no valor de RS 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. 

Dessa fonna, utilizando o parâmetro do mês de setem 
custeio, consegue realizar os investimentos necessârios e os valores fie 
pela Administração que é de R$IO,OO (Decreto 10.437/2007). 

Contando com a compreen ~ 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
NESTA 

o Município arrecada o suficiente para atender o 
tro do limite de rateio operacionalizado atualmente 

os protestos de estima e consideração. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Projeto e da Mensagem Modificativa de folhas 31 a 33, por 

esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

29 de outubro de 2018. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Projeto e da Mensagem Modificativa de folhas 31 a 33. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

~ o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

30 de outubro de 2018 . 

GALLA 



• 

• 

• 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurldica para 
análise e parecer quanto a inconsistências verificadas, em relação à 
legislação em vigor, nas alterações propostas no Art. 3°. 
Bauru, 01 de novembro de 2018. 

LA 

Senhor sidente d ipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do ereador José Roberto Martins Sega/la, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurldica. 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação . 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

~~~,~ 
RONALDO Jo!isCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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OF. EXE Nº 405/18 
P. 66.143/18 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

MENSAGEM MOD 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 Z NOV. 2018 

EN T RA[,'/A, 1 

Hora rl.J!,. (a) ~ 

Bauru, 12 de novembro de 2.018. 

El Nº 107/18 

APROVADA 
~-+-;...J-1.;..,::e;:-_ 

Alexssand 
PRES 

Bussola 
NTE 

Através do presente encaminliamo s a rdo com o § 3° do artigo 152 do Regimento 
Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modijicativa ao Projeto de lel n" 107118, 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 dâ outras providências. 

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

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

A 
DAL 
PI 18i1ura no~ 
da Sess:ao Ordinária do 
dia ~l- I 11 / 1 !> 
em, t?. / - _li 

ALEXSSANO 
PRESin-• ""IT"' 

Art. 3° 

"Art. 1° ( ... ) 

§ 1° 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 

§ 3º 

§ 4º 

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. 

O serviço é considerado como iluminação pública ainda que o uso esteja sujeito a 
condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamente da ãrea, a 
restrição de horãrios de funcionamento e a cobrança de ingresso. 

Para custeio específico dos investimentos tipificados no parãgrafo 2° deste artigo, 
especialmente à demanda jã registrada na Secretaria de Obras, serã cobrado um 
adicional sobre os valores individuais de cada contribuinte do custeio mensal de 15% 
controlado em conta especifica 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 perlodo, for superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), ficará suspensa a cobrança do adicional a que se refere o parâgrafo 
4º deste artigo, sendo que esse valor corrigido anualmente pelo índice oficial de 
correção dos tributos. 

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

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

1 
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Art.4° 

Art. 5° 

Art. 6' 

[:~~~~ Jt':~ i jf]~· 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

"Art. 4° 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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 4° do artigo 1 º, dividido pelo 
número de imóveis beneficiados conforme artigo 3° não isentos e será lançado 
conforme critérios dos parágrafos deste artigo, observado ainda critério do art. 9º: 

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

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

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) 

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

"Art. 7º 

§ I' 

§ 2' 

( ... ) 

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. 

O valor arrecadado mensalmente e a sua aplicação deverão ser infonnados à 
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru." (NR) 

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

"Art. 9° 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 2.01 O, como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, Subclasse 
Residencial Baixa Renda" (NR) 

Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação." 

Solicitamos desconsiderar a Emenda Modificativa enviada através do Oficio 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 modemiz.ação e eficientização de seu Parque de 
Iluminação Pública. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

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 periodo 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, enconlram-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 
unifonnidade) 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 Nonnas 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 n' 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 nº 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 fonna, 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 infonnando 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 4° do artigo 1° (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 RS 8,67. Quando acrescidos dos 15% referente aos investimentos, esses valores passam para a 
faixa de R$ 3,50 a R$ 9, 79. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ,d 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Atenciosas saudações 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
NESTA 

os protestos de estima e consideração. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação por esta Casa de Leis da Mensagem Modificativa às fls 37 a 40 . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

13 de novembro de 2018 . 



• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

• constitucionalidade da Mensagem Modificativa às tis 37 a 40. 

• 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

AVIDA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

13 de novembro de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do resente processo o Vereador: 

LUIZ~ R~RBOSA 
"' Presidente 
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.COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Mensagem Modificativa às fls. 37 a 

40. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de novembro de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à a normal tramitação do Projeto e da Mensagem 

Modificativa às fls. 37 a 40. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
14 de novembro de 2018. 

LUIZ t: ROD~RBOSA 
Presidente 

BENEDITO ROBc:ib·rh"i 
Relator 

MARCOS ANT0~...,"1a.c: SOUZA 
Membro 

Membro 
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HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação do Projeto e da Mensagem Modificativa às tis. 37 

a40. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

21 de novembro de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação Projeto e da Mensagem 

Modificativa às fls, 37 a 40 por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenàrio a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
21 de novem r de 2018. 

Relator 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Modificativa ãs folhas 37 a 40 

e do presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de novembro de 2018 . 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 

Presidente 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Altera a Lei Municipal nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu contribuição para o custeio do serviço 
de Iluminação Pública e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Revoga o parágrafo único do art. 1,0 da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro 
de 2.003. 

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

"Art. 1° ( ... ) 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

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

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. 

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

Para custeio específico dos investimentos tipificados no parágrafo 
2° deste artigo, especialmente á 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 . 

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 4° deste artigo, sendo que esse valor corrigido 
anualmente pelo indice oficial de correção dos tributos. 

Os valores recolhidos na forma do parágrafo 4° poderão ser 
utilizados também em caso de sinistros". (NR) 

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

§ 1º 

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 ás 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 lani;ado conforme critérios dos parágrafos 
deste artigo, observado ainda critério do art. 9º: 

Para o sujeito passivo, classificado como "tipo residencial" pela 
concessionária, cujo consumo esteja enquadrado na faixa de 
faturamento entre O (zero) a 100 (cem) KW/h mês, será concedido 
um desconto de 50,0%. 
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• Art. 4° 

Art. 5° 

• Art. 6° 

Membro 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Os imóveis territoriais sujeitos á Contribuição de lluminaçao 
Pública serao enquadrados nas mesmas condições de imóveis 
residenciais de O (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 exerclcio seguinte. 

Os descontos concedidos na forma dos parágrafos primeiro e 
segundo deste artigo serao 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 contribuiçao desses será em funçao do primeiro rateio geral 
que engloba todos os contribuintes, acrescido deste segundo 
rateio em especifico. 

Fica vedado o uso da CIP para outros fins que nao seja o emprego 
em iluminação pública." (NR) 

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

"Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

( ... ) 
Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos 
arrecadados com a Contribuição de lluminaçao Pública, a partir do 
qual se farao os pagamentos respectivos e prestação de contas. 

O valor arrecadado mensalmente e a sua aplicação deverao ser 
informados à Comissão de Fiscalização e Controle da camara 
Municipal de Bauru." (NR) 

O art. 9° da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar 
com a seguinte redaçao: 

'Art. 9° 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 
2.01 O, como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, 
Subclasse Residencial Baixa Renda." (NR) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PROC. Nll_.-..~::=:<µ._...:;~~ 

:~FO~L~HAS:..::.:==:::::::::::==:=::==ú 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 439/18 
P. 66.143/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 
~·---
Câmare Mu 1ir.ipal de Bauru 

Diretona de '\po10 Legislativo 

Z B NOV. 2018 

ENIRADA 
Hora'.1_~..U(al::::~:=~r 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

MENSAGEM SUPRESSIV A AO PROJETO DE LEI N' 107/18 

Senhor Presidente, 1 RETIRADA j--P-- 5 4 °'-----
Vimos através do presente encaminhar a Vossa Excelência, de acordo com o inciso lll, do artigo 

154 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem supressiva parcial ao Projeto de Lei nº 107/18, que 
altera a Lei Municipal n' 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 suprimfr parcialmente no art. 3° do Projeto de Lei nº 107 li 8, o § 2° do 
art. 4° da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, a seguinte expressão: "de O (zero) a 100 (cem) KW/h 
mês, considerando-se, inclusive o desconto de 50%", ficando o § 2º com a seguinte redação: 

"Art. 3' ( ... ) 

Art. 4° ( .. ) 

( ... ) 

§ 2º Os imóveis territoriais sujeitos à Contribuição de Iluminação Pública 
serão enquadrados nas mesmas condições de imóveis residenciais, sendo 
autorizado o lançamento dos valores mensais em parcela única para 
pagamento na mesma data do vencimento do IPTU do exercício 
seguinte." 

Contando com a compreensão dessa Egrégia C , rena amos protestos de estima e consideração. 

Atenciosas saudações. 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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1 PROC. N2 ";;t(),;2.. Z' $' ?-- J 
! FOLHAS • 5" ~ _ I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURü·--=· 

OF. EXE Nº 442/18 
P. 66.143/I 8 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 28 de novembro de 2.018. 

Câmara Mu ~icipal de Bauru 
Diretoria de õ..polo Legislativo 

2 B NOV. 2018 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada da mensagem supressiva ao Proieto de 
Lei nº 107118, 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, enviada através do Oficio EXE nº 439/I 8. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, com voto 

contrário dos Vereadores Chiara Ranieri 

Bassetto e Edvaldo Francisco Minhano, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

dezembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

~b-WN~ 
RONALDO ~OSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7266 
De 04 de dezembro de 2018 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Altera a Lei Municipal nº 5075, de 23 de dezembro de 2003, 
que instituiu contribuição para o custeio do serviço de 
Iluminação Pública e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Revoga o parágrafo único do art. 1, 0 da Lei Municipal nº 5.075, de 23 
de dezembro de 2.003 . 

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

"Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

( ... ) 

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

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. 

§ 3° 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. 

§ 4° Para custeio específico dos investimentos tipificados no 
parágrafo 2° 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. 
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Art. 3° 
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§ 5º 

§ 6º 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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

Os valores recolhidos na forma do parágrafo 4° poderão 
ser utilizados também em caso de sinistros". (NR) 

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

"Art. 4° 

§ 1º 

§ 2º 

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 4° do artigo 1°, dividido 
pelo número de imóveis beneficiados conforme artigo 3° 
não isentos e será lançado conforme critérios dos 
parágrafos deste artigo, observado ainda critério do art. 
9º: 

Para o sujeito passivo, classificado como "tipo residencial" 
pela concessionária, cujo consumo esteja enquadrado na 
faixa de faturamento entre O (zero) a 100 (cem) KW/h 
mês, será concedido um desconto de 50,0%. 
Os imóveis territoriais sujeitos à Contribuição de 
Iluminação Pública serão enquadrados nas mesmas 
condições de imóveis residenciais de O (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. 

§ 3° 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 especifico. 
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Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

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

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

"Art. 7° ( ... ) 

§ 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) 

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

"Art. 9° 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) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de dezembro de 20 8. 

1 º Se retário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~-~~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 208/18 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 03 de dezembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7263 

7264 

7265 

7266 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de polícia e 
respectivo Documento Simplificado de Arrecadaçao; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboraçao, às Organizações da 
Sociedade Civil - OSC's do setor privado que identifica, conforme especificado; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através 
de anulaçao e suplementaçao no orçamento exercício 2018 (Lei nº 7007, de 11 
de dezembro de 2017) e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu contribuiçao para o custeio do serviço de Iluminação Pública 
e dá outras providências. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Presid nte 

Oficio !lo Protocolo P M '-t 
pag 5 3 v' no dia !?...iJ ...J.31 1 g [ 

\s~~ -1 
RONALDO JOSl CHIAVONE f 

Chefe do Serviço de Proc IMentos L•~·~.!::.J 
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PROC. NR ;;(_o óL -~ 
FOLHAS __ ~ __ G...Q .... __ ,, .. i 

PREFEITURA MUNICIPAL DifBÃUiftT ..... . 

OF. EXE Nº 452/18 
P. 66.143/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.152/18, 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. 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

PRE 

1 



• 

• 

\ 

P. 66.143/18 

l.;;~~;:~ 2 ~fi=~ ~~1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAlJÍÜJ". .... .. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 7.152, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018 
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. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Revoga o parágrafo único do art. 1 º,da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003. 

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

"Art. 1° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4' 

§ 5º 

§ 6º 

( ... ) 

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

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 póblica e serviços correlatos para consecução dos objetivos. 

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. 

Para custeio especifico dos investimentos tipificados no parágrafo 2° 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 especifica e 
destinado para fins de investimentos. 

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

Os valores recolhidos na fonna do parágrafo 4° poderão ser utilizados também em caso de 
sinistros." (NR) 

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

"Art. 4° 

§ Iº 

§ 2º 

§3º 

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 4° do artigo 1°, dividido pelo nómero de imóveis beneficiados conforme 
artigo 3° não isentos e será lançado conforme critérios dos parágrafos deste artigo, observado 
ainda critério do art. 9°. 

Para o sujeito passivo, classificado como "tipo residencial" pela concessionária, cujo consumo 
esteja enquadrado na faixa de faturamento entre O (zero) a 100 (cem) KW/h mês, será concedido 
um desconto de 50.0o/o. 

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

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 fonntue o valor da contribuição desses será em 
função do primeiro rateio geral que engloba to os ;!J contribuintes, acrescido deste segundo 
rateio em específico. · 
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Ref. Lei n' 7.152/18 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

1 PROC. N::c.9 )_ J / 2. 6= 1 
FOLHAS G ~ j ..._.._......._ .. __ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Renumera o Parágrafo único para parágrafo 1º e inclui o parágrafo 2° 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 

§ I' 

§ 2' 

( ... ) 

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. 

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

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

••Art. 9° Ficam isentas do pagamento da Co 'buiç o para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública as 
contas de consumidores enquadra s pela i Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2.010, como 
beneficiários da Tarifa Social de nergia étrica, Subclasse Residencial Baixa Renda." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na da 

Bauru, 04 de dezembr Oe 2.018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpridas as cx~gõnclas tegal~ 
encilminha·se o presente proces!iO 
ac Serviço de Microfilmagem e 
ArQuivo. 

Bauru .:t;l ... ~~J . .1...g·••• 
P"º'º''" "º'\\)º leglslotlvo 
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