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PPIAF Programa Público de Assessoria ao Investimento Privado 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

As cidades estão entre os maiores consumidores de energia elétrica no mundo, respondendo por dois 

terços de todo o consumo e por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa. No 

ambiente urbano, em geral, as redes de iluminação constituem uma importante fonte de consumo de 

energia. De fato, no Brasil, iluminação pública (IP) representa mais de 4% do consumo total de energia 

do país, e o custo de energia para iluminação pública já representa o segundo maior item orçamentário 

de grande parte dos municípios, superado apenas pelos gastos com a folha de pagamento. Portanto, 

projetos de eficiência energética no setor de iluminação público tem um papel importante para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa das cidades, além de oferecer benefícios sustentáveis 

para o orçamento municipal1. 

O uso da tecnologia de LED na IP tem resultado em economia média de 53%, quando substitui a 

iluminação convencional.2 Isso se deve ao aumento de lumens por watt produzido por LEDs em 

comparação com tecnologias alternativas comuns (tais como lâmpadas de vapor de sódio de alta 

pressão (HPS) ou de vapor de mercúrio). Os LEDs também oferecem vida útil significativamente mais 

longa, mais que o dobro das tecnologias atuais, com consequente redução da mão de obra de 

manutenção. Além da economia, os LEDs fornecem melhor iluminação, o que melhora a segurança 

pública e também a atividade econômica. Embora mais eficiente, a tecnologia de LED é bem mais 

intensiva em termos de capital do que as tecnologias anteriores1.  

Uma forma de superação da barreira do alto investimento requerido para a modernização do parque 

de IP, principalmente devido às dificuldades financeiras que o setor Público vem enfrentando em 

consequência da redução da atividade econômica dos últimos anos, é a adoção de Parcerias Público 

Privadas (PPPs), reguladas por meio da Lei 11.079/04. As PPPs podem ser elaborados com prazo 

longo, permitindo a amortização de investimentos e abrindo a possibilidade de investir em novas 

tecnologias. “Com este tipo de contrato, a prestação do serviço fica ‘por conta e risco’ do 

concessionário, e implica em menos riscos para as Administrações do setor público” 3. 

Este Toolkit (Manual de Instruções) foi desenvolvido com base na experiência adquirida durante a 

elaboração dos Estudos de Pré-viabilidade, para 11 cidades no Brasil, utilizando os mesmos modelos 

e ferramentas aplicados, de modo a permitir que outras cidades ou partes interessadas, possam 

replicar esses procedimentos no futuro, na realização de estudos de pré-viabilidade sobre PPPs para 

iluminação pública. Dentre as ferramentas utilizadas destacamos o CityLED4, que foi de grande 

                                                
1 Iluminando Cidades Brasileiras Modelos de Negocio para Eficiencia Energetica em Iluminacao Publica– 2017, por Megan 
Meyer (Autor), Luiz Maurer (Autor), Javier Freire (Autor) 
2 http://thecleanrevolution.org/quick-facts/case-study-LED-trials-in-12-major-cities-show-average-energy-savings-of-53/. 
3 https://www.tce.sp.gov.br/6524-especialista-defende-elaboracao-de-ppp-para-gerir-iluminacao 
4 CityLED é uma plataforma de software desenvolvida pelo Banco Mundial com o apoio do Programa de Assistência à 
Gestão do Setor de Energia (ESMAP). A ferramenta de financiamento para projetos de Iluminação Pública, permite que as 
cidades avaliem os benefícios econômico-financeiros, incluindo energia, substituição de lâmpadas (equipamentos e mão-de-

obra) e benefícios de redução de emissões, da mudança de iluminação convencional para lâmpadas de LED. Site de 

acesso: https://esmap.org/node/cityled_tool . 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-especialista-defende-elaboracao-de-ppp-para-gerir-iluminacao
https://esmap.org/node/cityled_tool
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utilidade para a elaboração das análises financeira e econômica do projeto, gerando indicadores de 

técnicos e monetários, indispensáveis para uma tomada de decisão bem fundamentada. 

Portanto, para cada etapa envolvida na implementação de uma PPP, o Toolkit descreve as informações 

e entradas de dados necessárias. 

Etapa 1: Avaliar as necessidades 

› Descrição dos dados mais importantes a serem coletados, incluindo o atendimento à NBR 

5101:2012 (Iluminação Pública - Procedimentos) e das variáveis a serem avaliadas sobre os 

seguintes aspectos: técnico (inventário da IP com características das lâmpadas), institucional 

(motivação para retrofitar o parque de IP e no modelo de PPP, avaliação da estrutura institucional 

para cumprir a responsabilidade de gerir o operação, manutenção e expansão da rede de IP), 

jurídica (avaliação do quadro jurídico, como a coleta da COSIP) e financeira (avaliação do quadro 

financeiro, incluindo a disponibilidade e os compromissos de instalação da PPP para a iluminação 

pública, o requisito de vinculação de até 5% da RCL e a receita corrente líquida do município 

comprometida com as PPPs); 

› As informações fornecerão à cidade o conhecimento básico necessário para definir o escopo da 

PPP, ou seja, incluir ou não a expansão de serviços, reforço do nível de iluminação em áreas 

prioritárias, monitoramento remoto sistemático, agregação de funcionalidades adicionais como a 

Telegestão, etc.). 

Etapa 2: Definindo as opções 

› Identificação das principais barreiras à implementação de PPPs de iluminação pública, bem como 

as lacunas existentes (técnicas, regulatórias, institucionais, jurídicas e outras) peculiares a cada 

cidade. 

› Uma descrição detalhada das abordagens que a cidade poderia adotar para lidar com os 

seguintes aspectos: 

- Técnicos 

- Institucionais 

- Legais 

- Financeiros  

- Econômicos 

› Uma árvore de decisão para facilitar a tomada de decisões pelas cidades. Será importante que 

as cidades definam os limites da PPP: troca / retrofit de iluminação pública (IP), expansão da rede 

IP, fortalecimento de infraestruturas, integração de sistemas de vigilância, etc. 
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Etapa 3: Avaliação de cenários alternativos 

Mecanismos de avaliação de impactos financeiros e econômicos, incluindo a ferramenta CityLED, 

considerando os cenários Financeiro e Econômico, nas seguintes combinações: 

› Troca simples de lâmpadas HID VS (ou outra tecnologia) por LEDs; 

› Troca de lâmpadas por LEDs, porém acrescentando Telegestão; 

› Receita do projeto sendo as economias geradas em energia e O&M; 

› Receita do projeto sendo a arrecadação da COSIP. 

Os resultados dos analises financeiros e econômicos em términos de taxa interna de retorno (TIR), 

valor presente neto (VPN), entre outros, ajuda à toma de decisão.  

Etapa 4: Contratos e requisitos de licitação 

Nesta seção, são descritos os requisitos em termos da documentação legal e administrativa a ser 

preparada para implementar uma PPP de IP, que inclui a preparação de documentos-modelo, 

ilustrando um pacote “típico” de documentos normativos, legais e administrativos baseados em 

experiências de outras cidades. O pacote permitirá que a equipe da Prefeitura prepare e envie projetos 

ao seu corpo legislativo, para possibilitar a implementação adequada de uma PPP de IP. Desta forma, 

são então apresentados Modelos de arranjos jurídicos que podem embasar a estruturação legal e 

institucional dos municípios para os projetos de PPP para modernização da Iluminação Pública, ou 

sejam:  

› Modelo de Projeto de Lei de alteração da Contribuição de Custeio da Iluminação Pública; 

O referido Projeto de Lei propõe a fixação da base de cálculo da COSIP para tarifa B4a, tarifa 

esta que permanecerá vigente e seguirá sendo anualmente publicada pela ANEEL. 

O Projeto também tem por objetivo atribuir a responsabilidade tributária à empresa 

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a COSIP 

na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para uma 

“Conta Vinculada”5 do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim. 

› Modelo de minuta de Convênio para arrecadação da Contribuição de Custeio da Iluminação 

Pública pela Companhia Distribuidora de Energia Elétrica; 

Trata-se de Convênio a ser firmado pelo Município com a empresa concessionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica, para arrecadação da Contribuição de Custeio 

da Iluminação. 

 

                                                
5 A "Conta Vinculada" será uma conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, a ser aberta junto 
uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "DEPOSITÁRIA", com movimentação exclusiva pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA, que deverá agir conforme condições previstas no contrato da PPP, destinada a receber a receita proveniente 
da arrecadação da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. 
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› Modelo de Projeto de Lei autorizativa da Parceria Público-Privada; 

O referido Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que desejam realizar a 

modernização da Iluminação Pública por meio de Parceria Público-Privada. Neste sentido, o 

presente Projeto efetivamente autoriza a contratação dos serviços de iluminação pública no 

município por meio de PPP. 

› Modelo de Projeto de Lei do Marco Legal de Parcerias para o Município, incluída a criação 

do Conselho Gestor de PPP. 

O referido Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que buscam instituir o 

Programa Municipal de Parcerias destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar 

a realização de parcerias no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

Uma vez avaliadas e atendidas essas condições ideais para a doção da PPP de IP, o Município poderá 

adotar essa solução com bastante segurança econômica e jurídica, além do que aumenta a 

confiabilidade do investidor privado em participar de tal processo, melhorando consequentemente os 

resultados financeiros para o Município. 

                                                
i – em princípio a titularidade da conta deve ser do Poder Concedente, mas a movimentação desta será restrita à Instituição 
Financeira, a ser contratada para esta finalidade. O edital de PPP deverá incluir um anexo referente a minuta de contratação 
da instituição financeira pelas partes, como é feito por exemplo em BH. 
ii – A minuta de projeto de Lei autorizativo da PPP, contém a previsão legal necessária para a criação desta conta.  
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INTRODUÇÃO 

O Banco Mundial e a CAIXA, patrocinados pelo Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético 

(ESMAP), prepararam o presente relatório de apoio aos municípios em relação aos aspectos legais e 

regulatórios para a adoção de procedimento de modernização da Iluminação Pública (IP) através de 

Parceria Público Privada (PPP).  

As considerações apresentadas refletem as observações feitas durante os levantamentos realizados 

junto às Prefeituras, tanto em visitas de campo quanto no intercâmbio de documentos e informações 

disponibilizados pelas mesmas, assim como as informações de domínio público. 

As avaliações técnicas e administrativas consideram as características do parque de IP do município, 

incluindo aspectos como a quantidade, tipo e potência da tecnologia atual, forma de condução da 

Operação e Manutenção (O&M), se com equipe própria ou terceirizada, bem como as despesas 

associadas com pessoal, materiais e a fatura de energia elétrica. Esse inclusive é um aspecto de 

grande relevância, visto que frequentemente é o item de maior impacto em termos de economia, 

quando se adota a tecnologia LED, dada a redução típica do consumo de energia é de mais de 50% 

quando comparada à tecnologia de Vapor de Sódio de Alta Pressão. Outro aspecto relevante a ser 

avaliado é o cálculo do consumo de energia associado à IP, visto que predominantemente não existe 

medição, porém apenas cálculo estimativo, cuja metodologia deve ser avaliada durante a fase de 

Estudo de Viabilidade, pois depende da precisão do inventário realizado. 

São então incluídas relações de questionamentos e documentos básicos para que as avaliações 

técnicas, financeiras e administrativas sejam conduzidas, conforme descrito nos Anexos 1 e 2. 

A avaliação dos arranjos institucionais e legais dos municípios, avalia os aspetos legais e 

regulamentares de cada cidade. Este produto fornece também, às cidades avaliadas, modelos para um 

pacote típico de documentos regulamentares, legais e administrativos com explicações e orientações 

necessárias sobre como usá-los para preencher lacunas existentes nesses arranjos dos municípios, 

para atendimento aos requisitos necessários a adoção de PPP para a IP. Foi então preparado um 

pacote de legislação e mudanças administrativas importantes para uma cidade implementar uma PPP 

em iluminação pública, qual seja: 

› Modelo de Projeto de Lei de alteração da Contribuição de Custeio da Iluminação Pública; 

› Modelo de Projeto de Lei autorizativa da Parceria Público-Privada; 

› Modelo de minuta de Convênio para arrecadação da Contribuição de Custeio da Iluminação 

Pública pela Companhia Distribuidora de Energia Elétrica; 

› Modelo de Projeto de Lei do Marco Legal de Parcerias para o Município, incluída a criação do 

Conselho Gestor de PPP. 
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1 AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÕES 
PARA O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE 

Alguns procedimentos são relevantes como preparação para avaliação das características e 

elegibilidade do município em relação à adoção da solução de PPP para a IP.  

Dentre as principais necessidades podemos considerar as necessidades descritas nas seções 

expostas a seguir: 

1.1 Descrição dos dados a serem coletados 

Descrição dos dados a serem coletados e das variáveis a serem avaliadas em relação aos aspectos: 

técnico (inventário da IP com características das lâmpadas), institucional (avaliação da estrutura 

institucional para cumprir a responsabilidade de gerir o operação, manutenção e expansão da rede de 

IP), jurídica (avaliação do quadro jurídico, como a coleta da COSIP) e financeira (avaliação do quadro 

financeiro, incluindo a disponibilidade para a adoção da PPP para a iluminação pública, o requisito de 

vinculação da RCL e a receita corrente líquida do município comprometida com as PPPs). 

É imperativo a avaliação de questões essenciais para um projeto exitoso, incluindo, porém, não 

limitado a: 

› Avaliação da Legislação existente 

› Questões financeiras associadas à PPP de IP 

› Arrecadação da COSIP  

› Status do cadastro da IP 

› Atendimento a NBR 5101. 

› Status da transferência de ativos da IP  

› Apuração do consumo de energia 

› Custo de energia consumida 

› Estrutura da Operação e Manutenção (O&M) 

› Custo da O&M  

O ANEXO I, QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES INICIAIS SOBRE A IP DOS MUNICÍPIOS e o 

ANEXO II, RELAÇÃO DE DADOS / DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELOS MUNICÍPIOS, 

servem justamente em coletar esses dados.  
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1.2 Avaliação do contexto institucional 

Atividade chave neste aspecto, é a avaliação do interesse real do Município, na adoção da solução de 

PPP para a modernização e conservação da Iluminação Pública. 

Essa motivação deve ser confirmada em alto nível, pelo Secretário responsável pelo assunto e se 

possível, pelo próprio Prefeito, além de eventualmente a própria Assembleia Legislativa, visto que 

alguns temas requererão a aprovação da mesma, caso os arcabouços legais ainda não estejam 

consolidados. 

Quanto mais transparente e mais explicitado for o processo, incluindo as vantagens de redução de 

despesas com o pagamento da fatura de energia e da redução dos gastos com Operação e 

Manutenção, mais provável será de se aprovar tal iniciativa. 

1.2.1 Situação da transferência dos ativos da IP 

Embora não seja uma condição imperativa para o início do processo de Estudo de Viabilidade, é 

importante ter-se em conta o procedimento de transferência dos ativos da Iluminação Pública da 

Distribuidora de Energia Elétrica, para o município, conforme estabelecido na Constituição Federal. 

A resolução normativa 414/2010 da ANEEL, estabelece em seu artigo 218, a transferência dos ativos 

para a Prefeitura, ou seja: 

"Art. 218. A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como ativo 

Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa jurídica de direito público competente". 

Em resumo, é importante definir-se o status da transferência de ativos da IP (se o município já assumiu 

formalmente os ativos da iluminação pública ou ainda se encontram sob posse da distribuidora de 

energia elétrica), para que isso não seja um impeditivo quando da elaboração da contratação dos 

serviços de gestão, modernização, otimização, expansão, operação e Manutenção da Infraestrutura de 

rede de iluminação pública do Município, por Concessão Administrativa, mediante contrato de parceria 

público-privada (PPP). 

1.3 Dados legais e financeiros 

1.3.1 Avaliação da Legislação existente 

É necessário a avaliação da legislação existente a nível municipal, visto que alguns temas, mesmo 

tendo legislação federal, transmitem mais confiança ao investidor privado quando claramente definidas 

no nível municipal, como por exemplo o estabelecimento da COSIP, critérios de reajuste, forma de 

arrecadação, etc... 
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Em resumo, há necessidade de uma avaliação detalhada, como mínimo, pelo menos dos seguintes 

dispositivos legais: 

› Lei de COSIP 

- Critério de cobrança (quais as faixas de cobrança da COSIP, se há diferença entre 

consumidores residenciais, comerciais e industriais e outras, quais consumidores são 

elegíveis para fins de cobrança da COSIP, se terá uma faixa de consumidores isentos, etc...) 

- Critério e periodicidade de reajuste (se o reajuste da tarifa da COSIP é anual ou semestral e 

se o índice de reajuste é o da tarifa de energia elétrica ou de outro índice, como o IGPM ou o 

IPCA) 

- Forma de arrecadação (através da concessionária de energia ou outra) e caso seja através da 

concessionária de energia, se há contrato específico para isso. 

› Lei de PPP – lei municipal que estabeleça os mecanismos de funcionamento e formação de PPPs 

no município. 

› Existência de comitê Gestor de PPP – é de fundamental importância o estabelecimento claro da 

formação do Comitê Gestor de PPP, bem como usa própria existência, visto que a Prefeitura 

necessitará de estrutura administrativa competente, para controlar o desempenho e fiscalizar as 

ações da PPP. 

› Existência de alguma PPP em vigência – a existência de alguma PPP em vigência, demonstra 

experiência da Prefeitura com esse tipo de solução, por outro lado, como a lei limita a 5% da RCL 

a despesa com o total das PPPs, será necessário conhecer-se o % de comprometimento da PPP 

vigente, para avaliar-se quanto poderá ser comprometido com a nova PPP de IP. 

Essas informações são importantes, para que o investidor privado tenha um quadro de curto e longo 

prazo, da sustentabilidade das receitas da COSIP, visto que a COSIP frequentemente é usada como 

garantia dos pagamentos à PPP e os contratos são de longo prazo, tipicamente 20 a 30 anos. 

Alguns modelos de documentos jurídicos estão apresentados na seção 5 deste documento, como 

sugestão em caso de necessidade por parte da Prefeitura.  

1.3.2 Questões financeiras associadas à PPP de IP 

Uma questão crítica em relação a elegibilidade do município para adoção de PPP para a IP é a 

disponibilidade de margem financeira sobre a receita corrente liquida (RCL). A RCL é um conceito 

contido na Lei de Responsabilidade Fiscal que serve de parâmetro para diversos indicadores da gestão 

fiscal. 
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A RCL é composta por receitas correntes e compreende somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas também correntes. São também computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 

pagos e recebidos em decorrência da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996) e do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). 

São deduzidos do cálculo da RCL, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de 

previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes 

de previdência. 

A apuração da RCL é feita somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 

anteriores, excluídas as duplicidades. Logo é fundamental entender que só deve ser computada a 

receita arrecadada obedecendo o regime de caixa previsto no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Logo, a receita 

contabilizada pelo regime de competência não deve compor a RCL. 

Basicamente existem 9 itens da gestão fiscal limitados com base na RCL: 

1. RCL como Limite para Emendas Parlamentares Individuais 

A emendas individuais estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 86/2015 serão aprovadas no limite 

de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto de lei 

orçamentária, sendo metade do valor será destinado a ações e serviços públicos de saúde. 

2. RCL como Limite para a Despesa com Pessoal 

A receita corrente líquida serve de limite para a despesa com pessoal. Ressalte-se que além das 

deduções previstas na LRF a Emenda Constitucional nº 86/2015, estabelece que as transferências 

obrigatórias da União destinadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução 

das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, não integrarão a base de cálculo da receita 

corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal. 

3. RCL como Limite para a Contratação de Parcerias Público Privada (PPP) 

A União somente poderá contratar parceria público-privada quando soma das despesas de caráter 

continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 

1% (um por cento) da receita corrente líquida. Além disso, as despesas anuais dos contratos vigentes, 

nos 10 (dez) anos subsequentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 

projetada para os respectivos exercícios. 
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No caso dos Estados, o Distrito Federal e os Municípios o total das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das PPPs já contratadas não poderá exceder, no ano anterior, 5% (cinco por 

cento) da receita corrente líquida e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 

subsequentes não poderão exceder a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos 

exercícios. 

4. RCL como limites para a Dívida Consolidada Líquida (DCL) 

Nos termos da LRF e da Constituição Federal compete ao Senado Federal a fixação dos limites da 

dívida consolidada líquida. Assim, a DCL dos estados e municípios não podem ultrapassar, 

respectivamente, o limite de 2 (duas vezes) e 1,2 (um inteiro e dois décimos) o valor da RCL apurada 

no período no período. 

5. RCL como limite para Garantias e Contra-garantias de Valores 

As garantias são fianças e avais concedidos pelo ente federativo, em operações de crédito, 

representando compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual. No caso dos 

Estados, DF e Municípios o saldo global das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL, 

podendo este valor ser elevado para 32% da RCL, caso o garantidor cumpra também todos os 

requisitos previsto na Resolução nº 43, de 2001, art. 9º parágrafo único, do Senado Federal. No caso 

da União, o montante das garantias concedidas não poderá exceder a 60% da RCL. 

6. RCL como Limite para Operações de Crédito Durante o Exercício 

O limite do montante global das operações de crédito dos entes da Federação realizada em cada 

exercício não poderá superar nos Estados, DF e municípios o percentual de 16% da RCL e, no caso 

da União, 16% da RCL. 

7. RCL como limite para a Amortização das Operações de Crédito 

O montante anual das amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos 

a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 

11,5% da RCL. 

8. RCL como Limite para o Saldo das Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) 

O saldo devedor das ARO não poderá ultrapassar, no exercício em que estiver sendo apurado, 7% da 

RCL. 

9. RCL como Limite para a Reserva de contingência 

O montante da reserva de contingência é definido com base na receita corrente líquida e estabelecido 

na lei de diretrizes orçamentárias. 



 Evaluation and Identification of Pipeline of Cities for Structuring PPPs  
for Public Street Lighting In Brazil 

Banco Mundial e Caixa Econômica Federal 

Toolkit para elaboração de Estudos de Pré-viabilidade em IP  

Projeto no: 6164 7 

Outro assunto a ser apreciado é o do balanço financeiro da própria IP, ou seja, se a arrecadação da 

COSIP é suficiente para custear os gastos com a fatura de energia mais os gastos com Operação e 

Manutenção e a própria expansão vegetativa do sistema.  

(R$) COSIP = Energia + O&M + Expansão 

Esse balanço certamente será favorecido com a adoção da tecnologia LED (que reduz a fatura de 

energia, assim como o gasto com O&M em função da vida útil mais longa do LED), liberando recursos 

da Prefeitura para outros investimentos necessários, porém é importante que ele esteja positivamente 

equacionado antes mesmo da adoção da nova tecnologia. 

1.3.3 Situação da arrecadação da COSIP 

A emenda constitucional nº 39/02 introduziu no Sistema Tributário Nacional o artigo 149-A, autorizando 

os Municípios a instituírem a contribuição e possibilitando que ela fosse cobrada através das contas de 

energia elétrica. Assim, ela só é cobrada nas contas dos clientes residentes nos Municípios que 

instituíram essa contribuição e possuem acordo formal entre suas Prefeituras e a Distribuidora de 

energia elétrica, para realizar a arrecadação. 

A instituição da contribuição e seus respectivos valores são estabelecidos para cada localidade através 

de Leis e Decretos Municipais. A Distribuidora não tem nenhuma participação na definição desses 

valores. 

O valor da COSIP pode variar de acordo com a faixa de consumo e a classe de consumo (residencial, 

rural, comercial, ente outros). 

Veja o exemplo abaixo: 

 

Figura 1: Alíquotas da COSIP - LIGHT 
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Conforme citado no item 1.2, a arrecadação da COSIP é elemento chave em uma estratégia de adoção 

de PPP para a IP, visto que se trata de recurso com destinação específica, o que confere alto grau de 

credibilidade e confiança para um investidor privado. 

Portanto é necessário a avaliação de aspectos importantes deste tema, conforme parecer jurídico 

descrito no Anexo VII, ou sejam: 

Arrecadação da COSIP6 é regulamentada por lei municipal; 

É suficiente para cobrir os gastos com a IP; 

Existência de saldo acumulado, nos casos em que a arrecadação da COSIP é superior as despesas 

com Operação e Manutenção e os gastos com a fatura de energia elétrica (consumo e taxa de 

arrecadação); 

A arrecadação é feita pela Distribuidora de Energia; 

Existe convênio entre a Prefeitura e a Distribuidora para essa arrecadação; 

Existe desvinculação da receita em caso de excedente (DRU). 

Todos esses aspectos são de grande importância para transmitir confiança ao investidor privado, visto 

que as PPPs normalmente são contratos de longo prazo, frequentemente de 20 ou 30 anos e a 

remuneração desse investidor virá da economia de energia gerada pela mudança tecnológica, de 

eventuais receitas acessórias e da COSIP como uma espécie de fundo garantidor. 

1.4 Dados técnicos 

1.4.1 Situação do cadastro da IP 

Dos levantamentos realizados, constatou-se que a maior parte das Prefeituras possuem o faturamento 

do consumo de energia associada à IP, por estimativa (avença). Praticamente só existe medição em 

alguns locais específicos, tais como praças e monumentos. Existem diversas metodologias para a 

realização desse cálculo, visto que a quantidade de lâmpadas acesas varia com o tempo, bem como 

ocorre também a instalação de novos pontos, além do que o acendimento das lâmpadas, também 

ocorre usualmente por relés fotoelétricos, ou seja, o controle de ligamento e desligamento das 

lâmpadas é dependente do regime de insolação, que varia de acordo com o local de instalação dessas 

mesmas luminárias. 

                                                
6O custo dos serviços de iluminação compreende: 
a) Despesas mensais com energia consumida pelos serviços de iluminação pública; 
b) Despesas mensais com administração, operação e manutenção dos serviços de iluminação pública; 
c) Quotas mensais de depreciação de bens e instalações do sistema de iluminação pública; 
d) Quotas mensais de investimentos destinados a suprir encargos financeiros para a expansão, melhoria ou modernização 
do sistema de iluminação pública. 
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Assumir gestão de iluminação pública significa analisar se o que está sendo cobrado pela 

Concessionária, em sua maior parte por estimativa, está correto ou não. O município deveria ter em 

mente como se existissem duas empresas Concessionárias de Distribuição distintas, uma que arrecada 

a CIP/COSIP e outra que fornece energia elétrica: não se deve confundir e nem misturar estas duas 

atribuições da concessionária! 

Pelo exposto, fica evidente que podem ocorrer distorções no cálculo do consumo ao longo do tempo, 

bem como que a forma mais precisa de se estabelecer o consumo correto seria através de medição de 

todo o parque de IP, o que pode ser incluído no projeto de Eficiência Energética e modernização. 

Entretanto, para avaliar-se de forma aceitável o consumo de energia, é necessário conhecer-se as 

características do parque de IP, inclusive com atualização periódica. Por exemplo, é necessário saber 

a quantidade, o tipo, a potência das lâmpadas e seu local de instalação, para que esse cálculo ocorra 

de forma aceitável, ou seja, é necessário que o cadastro da IP esteja atualizado e georeferenciado. 

Em resumo, é necessário conhecer-se o status do cadastro da IP, bem como se o mesmo é ou não 

georeferenciado, além da metodologia de estimativa do consumo faturado. 

1.4.2 Atendimento à norma brasileira NBR 5101 

A NBR 51017 estabelece os requisitos, considerados como mínimos necessários, para iluminação 

de vias públicas, os quais são destinados a propiciar segurança aos tráfegos de pedestres e 

veículos, sempre tendo em vista a qualidade de vida das pessoas, a ocupação dos espaços 

públicos com atividades lícitas e de que maneira os critérios normativos podem auxiliar para o 

trânsito seguro e o auxílio a redução dos índices de acidentes. 

Vale destacar que tanto luminárias com tecnologia LED quanto luminárias para lâmpadas de 

descarga fazem parte desta portaria e deverão ser certificadas. As luminárias LED normalmente 

têm um coeficiente de utilização melhor do que as luminárias para lâmpada de descarga, aplicadas 

às vias públicas e calçadas. 

Conforme avaliado pela comissão de estudos CE 03:034:04, em setembro de 2017, outros temas 

atuais que ainda não fazem parte da norma, como determinadas características técnicas e 

possibilidades de telegestão da iluminação pública, incluindo a dimerização do sistema e a 

reclassificação das vias durante determinados horários da noite, estão sendo avaliados para a 

proposta de revisão da norma NBR 5101, que tem previsão de encaminhamento à comissão da 

ABNT ainda em 20198. 

                                                
7 ABNT – NBR 5101 
8 Referência : https://www.expersolution.com.br/single-post/2018/04/12/A-revis%C3%A3o-da-NBR-5101-%E2%80%93-
Ilumina%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica 

https://www.expersolution.com.br/single-post/2018/04/12/A-revis%C3%A3o-da-NBR-5101-%E2%80%93-Ilumina%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica
https://www.expersolution.com.br/single-post/2018/04/12/A-revis%C3%A3o-da-NBR-5101-%E2%80%93-Ilumina%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica
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A iluminação pública tem como principal objetivo proporcionar visibilidade para a segurança do 

tráfego de veículos e pedestres, de forma rápida, precisa e confortável. Os projetos de iluminação 

pública devem atender aos requisitos específicos do usuário, provendo benefícios econômicos e 

sociais para os cidadãos, incluindo: 

a) redução de acidentes noturnos; 

b) melhoria das condições de vida, principalmente nas comunidades carentes; 

c) auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança dos indivíduos e propriedades; 

d) facilidade do fluxo do tráfego; 

e) destaque a edifícios e obras públicas durante à noite; 

f) eficiência energética. 

A aplicação desta Norma irá produzir iluminação adequada e utilização racional da energia, se o 

projetista e o usuário utilizarem: 

a) lâmpadas, reatores e luminárias efi cientes, com distribuições apropriadas para cada tipo de 

instalação; 

b) luminárias com posicionamento e alturas de montagem adequadas; 

c) um bom programa de manutenção, para assegurar a integridade do sistema e a preservação do nível 

de iluminação considerado no projeto. 

A classificação de vias deve seguir as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 

classificadas como:  

a) vias urbanas: 

— via de trânsito rápido; 

— via arterial; 

— via coletora; 

— via local; 

b) vias rurais: 

— rodovias; 

— estradas. 
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Para o projeto de iluminação pública deve ser avaliada a característica da via e se esta possui 

características de volume de tráfego ou de classificação de velocidade diferente (superior ou inferior) 

daquelas estabelecidas para cada tipo de via, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. 

As recomendações de iluminação estão em classe, de V1 a V5 para veículos e P1 a P4 para pedestres. 

As classes são selecionadas de acordo com a função da via, da densidade de tráfego, da complexidade 

do tráfego, da separação do tráfego e da existência de facilidades para o controle do tráfego, como os 

sinais. Os exemplos típicos são dados nas Tabelas 3 a 7. As descrições das vias e estradas são 

abrangentes, de modo que possam ser interpretadas como exigências individuais para as 

recomendações nacionais. Quando uma seleção for feita, todos os usuários da estrada, incluindo 

motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres devem ser considerados. 

Tabela 1: Requisitos de Iluminância e uniformidade IP  

 

Nas Tabelas 2 e 3, define-se a classe de iluminação para cada tipo de via para tráfego de veículos, 

iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação, vias para tráfego de 

pedestres e iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação. 

U o U L TI

≥ ≤ %

V1 2,00 0,40 0,70 10 0,5

V2 1,50 0,40 0,70 10 0,5

V3 1,00 0,40 0,70 10 0,5

V4 0,75 0,40 0,60 15 -

V5 0,50 0,40 0,60 15 -

  Lmed: luminância média; U o: uniformidade global; UL: uniforme longitudinal; TI: incremento linear.

  NOTA 1         Os critérios de TI  e SR  são orientativos, assim como as classes V4 e V5.

  NOTA 2         As classes V1,V2 e V3 são obrigatórias para a luminância.

Classe de Iluminação Lmed SR
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Tabela 2: Classes de iluminação para cada tipo de via  

 

Tabela 3: Iluminação média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação  

 

Nas Tabelas 4 e 5, define-se a classe de iluminação para cada tipo de via para tráfego de pedestres, 

iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação. 

Descrição da via

 Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas,  

sem cruzamentos em nível e com controle de acesso; vias de trânsito rápido em 

geral; Auto-estradas

 Volume de tráfego intenso

 Volume de tráfego médio

V1

V2

Classe de 

iluminação

 Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de 

mão dupla, com cruzamentos e travessias de pedetres eventuais em pontos bem 

definidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo

 Volume de tráfego intenso

 Volume de tráfego médio

V1

V2

 Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação 

entre bairros, com tráfego de pedestres elevado

 Volume de tráfego intenso

 Volume de tráfego médio

 Volume de tráfego leve

V2

V3

V4

 Vias locais; vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial

 Volume de tráfego médio

 Volume de tráfego leve

V4

V5

Fator de uniformidade mínimo 

U = Emín/Emed

V1 30

V2

0,4

0,320

15

10

5

Classe de 

iluminação

Iluminância média mínima Emed,mín 

lux

0,2

0,2

0,2

V3

V4

V5
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Tabela 4: Classes de iluminação para cada tipo de via  

 

Tabela 5: Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação  

 

1.4.3 Avaliação da apuração do consumo de energia 

Conforme mencionado no Item 1.4.1, a maior parte dos municípios tem o consumo de energia 

associado a IP por cálculo e não por medição. 

Esse cálculo, leva em conta as características da rede de IP, incluindo a potência, tipo de tecnologia e 

o tempo de uso, conforme ilustrado a seguir: 

Princípio fundamental da física - Energia elétrica (E) é igual a potência (W) vezes o tempo (h), ou seja, 

por determinação da ANEEL (resolução 414) art. 24 o tempo a ser calculado é de onze horas e 52 

minutos = 11,86 (minutos em centésimos) 

• E= kW (Potência) X 11,86 

• E= W (potência ativa) X 11,86 = Wh 

• K = 1000 

• KW = W/1000 

• E= (W/1000) x horas = kWh 

Classe de iluminação

P1

P2

P3

P4

Descrição da via 

 Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo, calçadões, 

passeios de zonas comerciais)

 Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo, passeios 

de avenidades, praças, áreas de lazer)

 Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, 

passeios, acostamentos)

 Vias de pouco uso por pedestres( por exemplo, passeio de bairros 

residenciais)

Classe de 

iluminação

Iluminância horizontal mínima Emed 

lux

Fator de uniformidade mínimo 

U = Emín/Emed

P1 20 0,3

P2 10 0,25

P3 5 0,2

P4 3 0,2
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Em resumo, possuir-se um inventário atualizado da rede de IP é condição importante para que se tenha 

um cálculo com menos distorção em relação à realidade, visto que a forma de apuração correta seria 

através de medição direta e acessível em tempo real. 

1.4.4 Avaliação do custo de energia consumida 

A tarifa de energia elétrica aplicada ao consumo da Iluminação Pública é definida pela resolução 

414/2010 da ANEEL e classificada em B4a ou B4b. 

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a LIGHT é a distribuidora de energia responsável pelo 

fornecimento de energia em diversos municípios, incluindo a capital, cidade do Rio de Janeiro. 

A Light é responsável pela distribuição da energia nos locais públicos de cada Município da sua área 

de concessão. O serviço de operação e manutenção das instalações de iluminação pública – tais como 

lâmpadas e postes e demais componentes da iluminação das ruas e locais públicos – como também a 

sua expansão, é de responsabilidade das Prefeituras e de seus órgãos competentes. 

Em resumo, para determinação do custo da energia, é necessário, além de conhecer o consumo (kWh), 

também a tarifa pela qual esse consumo é faturado (R$/kWh), além da análise do método pelo qual a 

tarifa é reajustada: 

› Tarifa vigente (B4a ou B4b); 

› Análise do método de reajuste (pela tarifa de energia, pela inflação ou outro fator de ajuste). 
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Figura 2: Estrutura tarifária de BT da LIGHT/RJ 

Cabe destacar que a tarifa de iluminação pública, é em torno de 45% mais barata que a tarifa da classe 

comercial. 

1.4.5 Avaliação da Estrutura da Operação e Manutenção (O&M) 

Os serviços de operação e manutenção do parque de iluminação tem o objetivo de garantir que o 

desempenho dos sistemas de IP atenda as metas operacionais estabelecidas pela área de iluminação 

da prefeitura e aos padrões de qualidade exigidos pela NBR 5101 e pela sociedade, responsável pelo 

pagamento mensal da COSIP, recolhida ao município para o pagamento da operação desse sistema. 

A Operação e Manutenção da rede de Iluminação Pública, considera diversos aspectos e é de 

responsabilidade da Prefeitura, que pode realiza-la com equipe própria ou terceirizando, através de 

contratos específicos de O&M com empresas especializadas, ou ainda em arranjos híbridos, nos quais 

a equipe da prefeitura pode assumir determinadas atribuições enquanto o terceirizado assume outras. 
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A terceirização da O&M ocorre ainda por vezes, com a própria Distribuidora de energia, dada sua 

familiaridade com a rede de IP. 

Seja qual for ocaso, é necessário o conhecimento da estrutura dessas atividades, bem como dos custos 

a ela associados, devidamente desmembrados, com o propósito de comparar a situação atual com a 

situação prevista com o retrofit da rede de IP para a nova tecnologia com LEDs, ou seja, será 

necessário conhecer: 

› A Operação e Manutenção (O&M) é feita com equipe própria ou terceirizada? 

› O custo de O&M desmembrado por: 

- Quantidade e gasto com lâmpadas; 

- Quantidades e gasto com outros componentes, tais como relés, reatores, braços de luminária, 

luminárias em si, etc.; 

- Quantidade de atendimentos por ano; 

- Gasto fixo com custos administrativos, tais como locação do site, pessoal de gestão, despesas 

administrativas, etc.; 

- Gastos operacionais com os atendimentos à rede (reparos, manutenção preventiva e 

expansão, quando for o caso). 

As informações fornecerão à cidade o conhecimento básico necessário para definir o escopo da PPP, 

ou seja, incluir ou não a expansão de serviços, reforço do nível de iluminação em áreas prioritárias, 

monitoramento remoto sistemático, agregação de funcionalidades adicionais como a Telegestão, etc.). 
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2 DEFINIÇÃO DAS OPÇÕES  

Para as Prefeituras, é importante a avaliação de opções definir a extensão, alcance e prazo de 

implantação do retrofit da IP, conforme exposto a seguir: 

› Identificação das principais barreiras à implementação de PPP de iluminação pública, bem como 

as lacunas existentes (técnicas, regulatórias, institucionais, jurídicas e outras) peculiares a cada 

cidade. 

Tabela 6: Barreiras e ações de mitigação  

Exemplos de Tipos de Barreiras Exemplos de Ações de Mitigação 

Técnicas 
Falta de Inventário 

atualizado da IP 
Atualizar inventário com Georreferenciamento. 

 
Controle de estoque e 

serviços de O&M 

Estruturar controle de estoque e de 

procedimentos de O&M 

 
Falta de medição do 

consumo de energia 

Validar periodicamente metodologia de cálculo 

do consumo e instalar medição em tempo real. 
   

Regulatórias Falta de Lei de PPP 
Elaborar Lei de PPP e aprovar junto à 

Assembleia Legislativa. 

 
Falta de Comitê 

Gestor  

Criar Comitê Gestor com nomeação pelo 

Prefeito 
   

Institucionais 

Existência de margem 

na RCL para adoção 

de PPP 

Avaliar margem de 5% de comprometimento da 

RCL para PPP 

 
Estrutura de gestão 

para contrato de PPP 

Criar estrutura de gestão para o contrato de PPP 

com nomeação pelo Prefeito. 
   

Jurídicas 

Formalização do 

contrato de 

arrecadação da 

COSIP com a 

Distribuidora de 

energia 

Formalizar contrato de arrecadação da COSIP, 

de longa duração, entre a Prefeitura e a 

Distribuidora de Energia, para dar segurança 

jurídica ao investidor da PPP, pois a COSIP é a 

garantia do investimento do privado. 
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› Uma descrição detalhada das abordagens que a cidade poderia adotar para lidar com os 

seguintes aspectos: 

- Técnicos – tais como a estrutura própria de gestão do contrato de PPP, a questão do cálculo 

e da medição do consumo de energia; 

- Institucionais – tais como a criação do Comitê Gestor do contrato de PPP; 

- Legais – tais como a criação de Leis que possibilitem e dêm segurança jurídica aos 

investidores da PPP de IP; 

- Financeiros – tais como o comprometimento do orçamento para o investimento na PPP 

(contrapartida do município); 

- Econômicos – tais como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de PPP, de forma a 

garantir a qualidade dos serviços e a liberação de recursos municipais para melhoria dos 

serviços prestados à população. 

› Construção de uma árvore de decisão para facilitar a tomada de decisões pelas cidades. Será 

importante que as cidades definam os limites da PPP: troca / retrofit de iluminação pública (IP), 

expansão da rede IP, fortalecimento de infraestruturas, integração de sistemas de vigilância, etc. 

(receitas acessórias). 

- O nível de detalhamento e precisão das informações e dados disponíveis, irá influenciar na 

precisão dos resultados da análise de pré-viabilidade, por exemplo, caso o inventário possua 

apenas a quantidade de pontos de IP, a análise de pré-viabilidade considerará uma 

distribuição típica de potência e tipos de tecnologia das luminárias. Mesmo caso para o custo 

e escopo da Operação e Manutenção (O&M), quando a informação necessária deveria 

considerar: gasto com lâmpadas, quantidade e potência por tipo de lâmpada, gastos com 

substituição de componentes, custos fixos administrativos, custos variáveis em função da 

quantidade de intervenções de manutenção, custos variáveis em função de intervenções para 

expansão (quando aplicável), etc...  
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Figura 3: Condições a serem atendidas para adoção de PPP de IP  
 

› Matriz de Classificação dos projetos 

- É importante termos um parâmetro mínimo de avaliação da viabilidade de implementação dos 

projetos de PPP de IP em municípios no Brasil. Uma ferramenta de apoio importante é a Matriz 

de Classificação (Scoring Matrix), que nos auxilia nessa avaliação, conforme exemplificado no 

ANEXO III. Nela podemos avaliar se uma Prefeitura possui aptidão e interesse no 

desenvolvimento de tipo de estudo, bem como de seu potencial de sucesso. 

Ativos transferidos

Lei PPP

sim

sim

não

não

não

sim

Grupo Gestor PPP

Contr. arrec. COSIP

Estudo pré-viabilidade

Elaborar Estudo de 
Viabilidade / 

Estruturação de PPP

sim

sim

sim

não

não

Providenciar
transferência de ativos 

da distribuidora de 

Energia

Elaborar
Lei de PPP

Incluir na Lei  de 
PPP

Elaborar estudo 
de pré-viabilidade 

Providenciar contrato 
com Distribuidora de  

Energia ou projeto de lei

Comprometimento da RCL <5%
COSIP bem estabelecida

Invetário da IP

Interesse da
Prefeitura pela PPP 

Regularizar
temas pedentes

não

sim

Encerrar
processo

não

sim
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3 ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE PARA DEFINIÇÃO DE 
OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO E DOS CENÁRIOS 
ALTERNATIVOS 

A elaboração de Estudo de pré-viabilidade para a adoção do modelo de PPP para modernização da 

Iluminação Pública nos municípios, inclui também a avaliação de opções de implantação dessa 

modernização, como por exemplo: 

› Se deve incluir ou não eventuais necessidades de expansão da rede de IP; 

› Telegestão deve ser incluída ou não, bem como se seria implementada na totalidade do parque 

de IP ou apenas em vias principais; 

› A receita do operador privado deve ser feita com base nas economias do projeto, na COSIP ou 

em uma combinação de ambas. 

Esses temas podem ser elaborados e avaliados em detalhe durante a realização dos estudos de pré e 

de viabilidade para a implantação da PPP no município. 

3.1 Avaliação dos cenários alternativos 

A avaliação de alternativas em diferentes cenários, pode ser realizada através do uso do CityLED, que 

vem a ser uma ferramenta, cuja plataforma foi desenvolvida pelo Banco Mundial com o apoio do 

Programa de Assistência à Gestão do Setor de Energia (ESMAP), cujo objetivo é o de facilitar a análise 

financeira de viabilidade de projetos de Iluminação Pública. 

Essa ferramenta permite que as cidades avaliem os benefícios econômicos financeiros, incluindo 

economia de energia, despesas com substituição de lâmpadas (equipamentos e mão-de-obra) e 

benefícios de redução de emissões, pela mudança de iluminação convencional para lâmpadas de LED. 

Embora a equipe da Prefeitura (gabinete do prefeito / equipe executiva, departamento financeiro, 

departamento de obras públicas, etc.) seja o principal alvo, a ferramenta também pode ajudar 

financiadores em potencial (por exemplo, instituições financeiras locais, agências multilaterais ou 

bilaterais de desenvolvimento) e outros, para identificar oportunidades.  

A ferramenta possui as seguintes características principais: 

› Permite a entrada fácil de dados específicos da cidade; 

› Fornece dados de proxy (valores típicos) para usuários quando os dados específicos da cidade 

não estiverem disponíveis; 

› Estima benefícios financeiros, econômicos, energéticos e de redução de emissões; 

› Fornece comparações de desempenho financeiro (VPL, TIR, retorno simples) para diferentes 

cenários de implementação, definidos pelo usuário (diferentes suposições de taxas de 

penetração, taxa de juros ou outros termos financeiros); e, 
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› Permite que os usuários ajustem as principais suposições e parâmetros para identificar soluções 

ideais para seu projeto específico. 

Os sistemas podem ser configurados de acordo com o inventário / cadastro da IP de cada município, 

de forma simples e objetiva, além de possibilitar a configuração das luminárias em LED que irão 

substituir as convencionais. 

As informações a respeito do inventário da IP podem ser sintetizadas através de uma tabela com a 

apresentada a seguir, para introdução no CityLED: 

Tabela 7: Exemplo de Inventário de IP  

 

A entrada desses dados no CityLED ocorre conforme mostrado na figura seguinte: 

Tipo
Potência 

Lâmpada (W)

Potência do 

reator (W)

Quantidade 

LIGHT

Quantidade 

ENEL

Quantidade 

Total

70 14 1445 841 2286

100 17 1294 93 1387

150 22 7914 17549 25463

250 30 9749 3214 12963

350 36 0

360 36 0

400 38 3627 521 4148

80 9,6 50 18 68

125 13,75 11 11

250 25 137 179 316

400 36 59 26 85

35 10 68 68

70 15 185 185

150 23 340 84 424

250 30 878 304 1182

400 40 2342 1087 3429

1000 3

2000 16

160 0 832 68 900

250 0 2213 1535 3748

500 393 72 465

100 0 380 411 791

20 0 222 4 226

TOTAL 58145

Vapor de 

Sódio

Vapor de 

Mercúrio

Vapor 

Metálico

Mista

Outros 
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Figura 4: Inventário da IP 
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Adicionalmente às características do sistema de IP, relacionamos na tabela seguinte, os principais 

dados de entrada, técnicos e financeiros, ou seja: 

Tabela 8: Premissas Técnicas e Financeiras do CityLED  

 

  

Premissas Técnicas e Financeiras
Orçamento anual Cosip

CAPEX estimado

Tarifa de Eletricidade

Média de horas de operação por dia

Vida útil média - tecnologia existente

Vida útil média - LED

Preço médio por luminária - tecnologia existente

Preço médio por luminária - LED - caso base (antes de impostos)

Custo de instalação por LED

Custo da infraestrutura adicional por ponto

Custo com pessoal por lâmpada substituída - todas tecnologias

Anos de depreciação

Imposto sobre equipamento doméstico

Imposto sobre equipamento importado

% de equipamento que espera-se importar

Custo social do dióxido de carbono (CO2e)

Total de luminárias substituídas

Anos para implementar o projeto

Período de Análise (anos)

Inclui sistema inteligente?

Garantia do fabricante (anos)

% de falha não coberta pela garantia

% financiamento por dívida

Custo da dívida a.a.

Custo do capital a.a.

Duração do Empréstimo (anos)

Tamanho estimado do Empréstimo (R$)

Prazo de carência do principal (anos)

Custo do projeto + engenharia

Pontos Dimerizáveis

Horas Dimerizáveis

Custo adicional do sistema inteligente (% acima do preço do led)
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Através desta ferramenta é então possível avaliar-se diferentes cenários, sob as visões financeira e 

econômica, ou seja: 

 

Figura 5: Tabela de seleção de cenários da análise de viabilidade da IP 
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Esta análise resulta no cálculo de indicadores de decisão importantes para o projeto de PPP da IP, tais 

como os mostrados nas figuras a seguir: 

 

Figura 6: Painel de Desempenho do Projeto e Diagrama de Fluxo de Caixa Cumulativo 
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Figura 7: Gráfico Recursos de Dívida e de Capital e de Orçamento das Despesas. 
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Figura 8: Análise de Sensibilidade Financeira pelas economias - Cenário 1 

A ferramenta gratuita, é obtida através do link: http://www.esmap.org/node/cityled_tool e está 

acompanhado de uma guia.    

http://www.esmap.org/node/cityled_tool
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3.2 Conteúdo do estudo de pré-viabilidade 

Um relatório de estudo de pré-viabilidade deve então considerar as informações e dados de entrada 

relacionados no ítem 3.1 (premissas ou linha de base do projeto) e em função da análise dos dados a 

ser efetuada, apresentar como resultado as informações técnicas e financeiras desenvolvidas e que 

sejam relevantes para a tomada de decisão pela Prefeitura: 

› Investimento total estimado (CAPEX) (R$) 

› Economia de energia total estimada (GWh)  

› Redução das emissões de Gases de Efeito Estufa, ao longo da vida do projeto (tCO2) 

› Receita total estimada para o prazo do projeto (R$) 

› Tempo de retorno do investimento (payback) em anos 

› VPL em R$ considerando o prazo do projeto 

› TIR do projeto em anos 

› TIR do Capital Próprio em anos 

› Retorno sobre o investimento (ROI) em % 

› VPL do Capital Próprio pelo prazo do projeto (R$) 

› Valor mínimo do Índice de Cobertura da Dívida (adimensional) 

› CMPC (líquido) em % 

De forma organizada, essas informações poderão estar dispostas em conformidade com o índice 

incluído no ANEXO IV. 
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4 DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E 
REQUISITOS DE LICITAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

4.1 Documentos de licitação e modelos de contratos para iluminação 
pública  

Diversos municípios no Brasil, já iniciaram processos licitatórios para a modernização da rede de IP, 

através de Consultas Públicas, com a inclusão de Editais e modelos de Contratos, com o objetivo de 

contratação dos serviços de gestão, modernização, otimização, expansão, operação e Manutenção da 

Infraestrutura de rede de Iluminação Pública, por Concessão Administrativa. 

Em função do tamanho dos arquivos, esses ficam disponibilizados através de links, relacionados a 

seguir: 

Salvador / BA - http://www.pppiluminacaopublica.salvador.ba.gov.br/formulario/index.php 
 

 
 
  

http://www.pppiluminacaopublica.salvador.ba.gov.br/formulario/index.php
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Belo Horizonte / MG – http://www.pbhativos.com.br/arquivos/03-CONCESSOES-E-PPPS/03.4%20-
%20PPP%20IP/PPP%20IP/Contrato%20Concess%E2%88%86o%20Assinado.pdf  
 

 
 
  

http://www.pbhativos.com.br/arquivos/03-CONCESSOES-E-PPPS/03.4%20-%20PPP%20IP/PPP%20IP/Contrato%20Concess%E2%88%86o%20Assinado.pdf
http://www.pbhativos.com.br/arquivos/03-CONCESSOES-E-PPPS/03.4%20-%20PPP%20IP/PPP%20IP/Contrato%20Concess%E2%88%86o%20Assinado.pdf
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Campo Limpo Paulista / SP - http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/pdfs/financas/edital-consulta-
publica.pdf 
 

 
 
  

http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/pdfs/financas/edital-consulta-publica.pdf
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/pdfs/financas/edital-consulta-publica.pdf
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Maceió / AL - http://www.maceio.al.gov.br/downloads/ppp-iluminacao-publica-concessao-
administrativa-da-operacao-expansao-modernizacao-otimizacao-manutencao-e-gestao-da-rede-de-
iluminacao-publica-do-municipio-de-maceio/ 
 

 
 
 

4.2 Requisitos de licitação para PPP de iluminação pública  

Uma estruturação legal e institucional adequada, é condição importante para a adoção do modelo de 

PPP para modernização da Iluminação Pública nos municípios, permitindo dessa forma que a equipe 

da Prefeitura prepare e envie projetos ao seu corpo legislativo, para possibilitar a implementação 

adequada de uma PPP de IP. Nesse contexto, são então apresentados Modelos de arranjos jurídicos 

que podem embasar a estruturação legal e institucional dos municípios para os projetos de PPP para 

modernização da IP, ou sejam:  

- Modelo de Projeto de Lei de alteração da Contribuição de Custeio da Iluminação Pública; 

O referido Projeto de Lei propõe a fixação da base de cálculo da COSIP para tarifa B4a, tarifa 

esta que permanecerá vigente e seguirá sendo anualmente publicada pela ANEEL. 

O Projeto também tem por objetivo atribuir a responsabilidade tributária à empresa 

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a 

COSIP na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para 

uma “Conta Vinculada”9 do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim. 

                                                
9 A "Conta Vinculada" será uma conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, a ser aberta junto 
uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "DEPOSITÁRIA", com movimentação exclusiva pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

http://www.maceio.al.gov.br/downloads/ppp-iluminacao-publica-concessao-administrativa-da-operacao-expansao-modernizacao-otimizacao-manutencao-e-gestao-da-rede-de-iluminacao-publica-do-municipio-de-maceio/
http://www.maceio.al.gov.br/downloads/ppp-iluminacao-publica-concessao-administrativa-da-operacao-expansao-modernizacao-otimizacao-manutencao-e-gestao-da-rede-de-iluminacao-publica-do-municipio-de-maceio/
http://www.maceio.al.gov.br/downloads/ppp-iluminacao-publica-concessao-administrativa-da-operacao-expansao-modernizacao-otimizacao-manutencao-e-gestao-da-rede-de-iluminacao-publica-do-municipio-de-maceio/
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- Modelo de minuta de Convênio para arrecadação da Contribuição de Custeio da 

Iluminação Pública pela Companhia Distribuidora de Energia Elétrica; 

Trata-se de Convênio a ser firmado pelo Município com a empresa concessionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica, para arrecadação da Contribuição de Custeio 

da Iluminação. 

- Modelo de Projeto de Lei autorizativa da Parceria Público-Privada; 

O referido Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que desejam realizar a 

modernização da Iluminação Pública por meio de Parceria Público-Privada. Neste sentido, o 

presente Projeto efetivamente autoriza a contratação dos serviços de iluminação pública no 

município por meio de PPP. 

- Modelo de Projeto de Lei do Marco Legal de Parcerias para o Município, incluída a 

criação do Conselho Gestor de PPP. 

O referido Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que buscam instituir o 

Programa Municipal de Parcerias destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e 

fiscalizar a realização de parcerias no âmbito da Administração Pública Municipal Direta 

e Indireta. 

A configuração legal e institucional ideal para que um município se candidate à solução de PPP para a 

IP, inclui as seguintes características: 

› Possuir Lei estabelecendo a COSIP, bem como a forma de reajuste da tarifa da mesma; 

› Possuir contrato de arrecadação de longo prazo com a Distribuidora de energia elétrica; 

› Possuir legislação autorizativa para a contratação de PPP para a IP; 

› Resolução ou outro instrumento jurídico, que determine a composição de um Comitê Gestor para 

o contrato de PPP de IP; 

› Possuir conta corrente exclusiva para a IP, que possa ser posteriormente vinculada à PPP de IP, 

de modo a dar segurança jurídica e financeira ao contrato. 

A situação de cada município em relação a esses aspectos legais e regulatórios, será então exposta 

nas seções seguintes, considerando-se primeiro os seguintes aspectos comuns a todos os municípios: 

o Contexto Legal e Regulatório dos municípios e o escopo da contratação nas secções 4.3 e 4.4.  

                                                
DEPOSITÁRIA, que deverá agir conforme condições previstas no contrato da PPP, destinada a receber a receita proveniente 
da arrecadação da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. 
i – em princípio a titularidade da conta deve ser do Poder Concedente, mas a movimentação desta será restrita à Instituição 
Financeira, a ser contratada para esta finalidade. O edital de PPP deverá incluir um anexo referente a minuta de contratação 
da instituição financeira pelas partes, como é feito por exemplo em BH. 
ii – A minuta de projeto de Lei autorizativo da PPP, contém a previsão legal necessária para a criação desta conta.  
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4.3 Escopo da Contratação 

Para uma melhor delimitação do escopo do Projeto, contudo, devem ser observados os limites 

estabelecidos pela Resolução ANEEL n.º 414/2010, em especial com relação aos serviços de 

iluminação não considerados no conceito “iluminação pública” e que, se incluídos no projeto, poderiam 

gerar questionamentos não só com relação à parceria público-privada em si, mas principalmente do 

custeio desses serviços com a arrecadação da CIP, cuja destinação é exclusiva para 

iluminação pública. 

De acordo com os artigos 2.º e 5.º da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, a iluminação pública se 

restringe ao serviço público de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta 

delegada mediante concessão ou autorização, que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os 

logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual, tais como ruas, praças, avenidas, 

túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes 

coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso. 

Para que um ponto seja considerado como de iluminação pública ele deve cumprir, portanto, com os 

seguintes requisitos: 

› Estar sob a responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante 

concessão ou autorização; 

› Ter por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos (de uso comum e livre 

acesso), de forma periódica, contínua ou eventual. 

Incluem-se ainda no conceito de iluminação púbica, na forma do art. 5.º, da Resolução, aquela que tem 

por objetivo a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, 

cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, 

exceto o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou 

publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos. 

Portanto, poderão ser considerados como iluminação pública e, portanto, incluídos no projeto, os 

monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, que: 

(i) sejam assim definidos por meio de legislação específica; e (ii) sejam localizados em áreas públicas, 

assim entendidas como “de uso comum e livre acesso”. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a iluminação interna de prédios públicos não pode ser considerada como 

iluminação pública, e por isso não pode ser custeada com recursos da CIP ou incluída no futuro Projeto, 

porque, ainda que sejam bens públicos, sua iluminação não se trata de claridade de logradouro público, 

nem tampouco de local de livre acesso e circulação da população. 

Outrossim, os serviços de iluminação, ainda que tradicionalmente prestados pela distribuidora de 

energia elétrica, eram custeados pela taxa de iluminação pública, criada por alguns municípios na 
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década de oitenta, com base no art. 145, II, da Constituição Federal (“CF”) e no art. 77 do Código 

Tributário Nacional - CTN. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (“STF”)  decidiu, cerca de dez anos após a criação da aludida 

taxa por alguns municípios, que “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante 

taxa”, já que esta espécie de tributo somente pode ser criada para tributar fato gerador relacionado ao 

exercício regular do poder de polícia, ou à utilização de serviço público específico e divisível, ao passo 

que o serviço de iluminação pública é utilizado por toda a sociedade, de forma indivisível. No mesmo 

sentido a súmula a Súmula n.º 670 editada pelo STF posteriormente ao julgado. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 39/2002, contudo, o texto constitucional foi acrescido 

do art. 149-A, segundo o qual os municípios e o Distrito Federal poderiam instituir contribuição na forma 

das respectivas leis, para custeio do serviço de iluminação pública, facultando a sua cobrança nas 

contas de consumo de energia elétrica: 

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma 
das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, I e III. 
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na 
fatura de consumo de energia elétrica. ” 
 

Uma minuta de Estrutura do Termo de Referência para contratação de Estudo de Pré-viabilidade, se 

encontra no ANEXO V. 

4.4 Outros aspectos relevantes a considerar para o Projeto de PPP 

Primeiramente, tem-se que provável será a necessidade de alteração da base de cálculo da CIP para 

tarifa B4a, que reflete a nova realidade dos custos de energia elétrica do grupo de iluminação pública 

e será periodicamente reajustada e revisada pela ANEEL. 

A fase de estruturação da PPP deve considerar a avaliação desse enquadramento tarifário no 

Município, com elaboração de projeções das bases de cálculo e eventualmente fazer recomendações 

de alterações. 

O Município poderá aprimorar a sistemática da CIP e definir a responsabilidade tributária de sua 

arrecadação à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por meio 

da alteração da Lei, que ficaria encarregada de cobrar a CIP na fatura de consumo de energia elétrica 

e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada 

para tal fim (conta vinculada). 

Para a PPP será importante que seja aberta uma conta vinculada perante uma instituição financeira 

depositária, que irá gerir os valores provenientes da COSIP, a fim de garantir o correto cumprimento 

do contrato. Ou seja, a "Conta Vinculada" será uma conta corrente de titularidade 
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do PODER CEDENTE, a ser aberta junto uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "DEPOSITÁRIA", com 

movimentação exclusiva pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, que deverá agir conforme 

condições previstas no contrato da PPP, destinada a receber a receita proveniente da arrecadação da 

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. 

A atribuição de responsabilidade tributária pela arrecadação da CIP à concessionária de serviço público 

de distribuição de energia elétrica tem por objetivo tão somente dar tratamento legal adequado à forma 

como a cobrança é realizada, tornando o processo mais transparente e evitando que a concessionária 

de serviço público de distribuição de energia elétrica venha a, futuramente, se opor a realizar a retenção 

e repasse, inviabilizando assim a forma de arrecadação facultada ao município pela 

Constituição Federal. 
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5 MODELOS DE DOCUMENTOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS A 
ADOÇÃO DE PPP PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

Nesta seção são apresentadas sugestões de modelos para os documentos jurídicos a serem 

elaborados pelos Municípios que eventualmente ainda não os possuem, necessários à adoção de PPP 

para a Iluminação Pública. 

Tem-se, portanto, que conforme consta a seguir, serão sugeridas algumas minutas que poderão servir 

de modelo, visando a implantação de um futuro Projeto de Iluminação Pública, a depender da 

necessidade e conveniência dos Municípios.  

Adicionalmente, também foram relacionados alguns modelos de Estrutura para Termo de Referência 

para PPP de IP, no ANEXO V e também para Minuta de comunicação de consulta pública para PPP 

de IP, no ANEXO VI. 

5.1 Minuta de Projeto de Lei de alteração da COSIP 

5.1.1 Contexto 

Com o advento da Resolução 414/2010 da ANEEL, foi determinada a transferência de todos os ativos 

de iluminação pública (IP) registrados como “Ativo Imobilizado em Serviço” das empresas distribuidoras 

de energia elétrica ao ente público competente (no caso, os municípios) até 31 de dezembro de 2014 

(art. 218). Definiu-se ainda que, após a transferência dos ativos aos municípios, aplicar-se-á apenas a 

denominada Tarifa B4a para o fornecimento de energia elétrica para iluminação pública (art. 24, §2º, 

c/c art. 218, §1º, III da Resolução 414/2010), tal como já aplicável aos casos em que a instalação de 

iluminação pública fosse de responsabilidade exclusiva do município.  

Nesse contexto, o presente Projeto de Lei propõe a fixação da base de cálculo da COSIP para tarifa 

B4a, que permanecerá vigente e seguirá sendo anualmente publicada pela ANEEL. Ademais, a 

modificação levada a cabo pela ANEEL ampliará significativamente o escopo de atribuições a cargo 

do município.   

O presente Projeto também tem por objetivo atribuir a responsabilidade tributária à empresa 

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a COSIP na 

fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro 

Municipal especialmente designada para tal fim. 

A atribuição de responsabilidade tributária à concessionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica, que passará a ter a obrigação legal de cobrar a COSIP na fatura de consumo de 

energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal 

especialmente designada para tal fim, tem por objetivo não alterar a forma como a COSIP dos imóveis 

edificados é cobrada, mas tão somente dar-lhe tratamento legal diferenciado, tornando o processo mais 
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transparente e evitando que a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica 

venha a, futuramente, se opor a realizar a retenção, inviabilizando assim a forma de arrecadação 

facultada ao município pela Constituição Federal, vide artigo constitucional supra transcrito. 

5.1.2 Modelo de projeto de lei 

 

PROJETO DE LEI Nº ___ 

 

Altera a legislação municipal referente à 

Contribuição para Custeio dos Serviços de 

Iluminação Pública 

 

O Povo do Município de XXX, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º - O art. X e a tabela que integra o Anexo Único de que trata o art. X da Lei n.º X passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6.º A COSIP tem como base de cálculo a Tarifa Convencional do Subgrupo B4a - 

Iluminação Pública, e será calculada de conformidade com a Tabela que integra o Anexo 10Único 

desta Lei. 

 

“ANEXO ÚNICO 

Tabela para cálculo da COSIP 

1 - Consumo de até 100KWH, por mês.................................................................0,01 TCIP 

2 - Consumo de 101 a 200KWH, por mês.............................................................0,04 TCIP 

3 - Consumo de 201 a 300KWH, por mês.............................................................0,06 TCIP 

4 - Consumo de 301 a 500KWH, por mês.............................................................0,08 TCIP 

5 - Consumo de mais de 500KWH, por mês.........................................................0,10 TCIP 

6 – Imóvel sem medidor de consumo de energia, por ano...................................0,60 TCIP 

TCIP: Tarifa Convencional de Iluminação Pública 

                                                
10 A tabela é apenas sugestiva. É importante a análise e aprovação da equipe técnica da Prefeitura.  
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TCIP = 1,0909 X Tarifa Convencional do subgrupo B4a - Iluminação Pública.”. (NR) 11 

 

Art. 2.º - Fica acrescido à Lei nº X o art. X, com a seguinte redação: 

 

“Art. 7.º A - Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a COSIP na fatura de consumo 

de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal 

especialmente designada para tal fim, nos termos fixados em regulamento. 

 

§ 1.º A falta de repasse ou o repasse a menor da COSIP pelo responsável tributário, nos 

prazos previstos em regulamento, e desde que não iniciado o procedimento fiscal, ensejará a 

incidência de correção monetária, multa e juros moratórios nos mesmos percentuais 

estabelecidos para os tributos municipais. 

 

§ 2.º Os acréscimos a que se refere o § 1º deste artigo serão calculados a partir do primeiro 

dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da COSIP até o dia em 

que ocorrer o efetivo repasse. 

 

§ 3.º Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o 

procedimento fiscal, a falta de repasse ou o repasse a menor da COSIP efetivamente 

arrecadada pelo responsável tributário, nos prazos previstos em regulamento, implicará, além 

do quanto previsto no § 1.º, acima, a aplicação, de ofício, da multa de 50% (cinquenta por 

cento) do valor da COSIP não repassada ou repassada a menor. 

 

§ 4.º Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a 

concessionária deverá atualizar o valor da COSIP, considerando correção monetária, multa e 

juros moratórios nos mesmos percentuais estabelecidos para os tributos municipais. 

 

                                                
11 Esta proposta de alteração somente poderá ser utilizada nos casos em que a tarifa for alterada e que o cálculo da nova tarifa der um 

valor de contribuição menor ao previamente utilizado. Desta forma, será necessária a análise da equipe técnica para tanto, durante a fase 
de estudo de viabilidade dos projetos. 
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§ 5.º Quando, por sua culpa, deixar de cobrá-la na fatura de energia elétrica, fica o responsável 

tributário obrigado a transferir para a conta do Tesouro Municipal o valor da COSIP, multa e 

demais acréscimos legais não faturados, na conformidade da legislação. 

 

§ 6.º Caso o responsável tributário não realize a transferência de que trata o parágrafo 5.º 

acima, incidirão as mesmas disposições aplicáveis à falta de repasse ou repasse a menor de 

que tratam os parágrafos 1.º a 3.º, acima. 

 

§ 7.º O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer 

declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e nos prazos 

regulamentares. 

 

Art. 3.º - Ficam revogadas as disposições contrárias a esta Lei. 

 

Art. 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito em 90 (noventa) dias 

contados da publicação desta lei. 

 

XXX, __ de ______ de 2018 

XXX  

Prefeito de XXX 
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5.2 Minuta de Termo de Convênio de Arrecadação da COSIP pela 
Concessionária de Energia Elétrica 

5.2.1 Contexto  

Primeiramente, importante observar que com a alteração legislativa sugerida acima a responsabilidade 

tributária acerca da COSIP será da empresa concessionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica, que deverá cobrar a COSIP na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o 

valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim. 

A alteração tem como intuito evitar que a concessionária de serviço público de distribuição de energia 

elétrica venha a, futuramente, se opor a realizar a retenção, inviabilizando assim a forma de 

arrecadação facultada ao município pela Constituição Federal, desta forma. 

Segue abaixo a sugestão de Minuta Convênio a ser firmado com a empresa concessionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica, que diante da existência da alteração legislativa acima ficará 

restrita aos procedimentos da arrecadação da Contribuição. Ressalte-se que a minuta abaixo é 

meramente sugestiva e não exaustiva, ou seja, a análise do teor deverá ser feita caso a caso e, 

eventualmente, serem acrescentadas cláusulas, conforme a necessidade de cada Município.  

5.2.2 Modelo de convênio 

TERMO DE CONVÊNIO 

O MUNICÍPIO DE XXX, com sede na XXX, inscrito no CNPJ sob o nº, doravante denominado 

MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. XXX e pelo Procurador Geral do 

Município, Sr. XXX, e a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA XXX, com sede em 

XXX, com sede na XXX, inscrito no CNPJ sob o nº, doravante denominada CIA XXX, neste ato 

representada por seu Diretor-Presidente XXX, celebrar o presente CONVÊNIO, de conformidade com 

as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO formaliza a autorização à CIA XXX a arrecadar a Contribuição 

para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, autorizada pela Lei Municipal XXX 12.  

                                                
12 Incluir Lei que institui a COSIP (e alterações) e a lei que define a responsabilidade tributária acerca da COSIP 
à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, se existir.  
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CLÁUSULA SEGUNDA 

Para efeito de apuração do valor arrecadado de que trata a Lei XXX 13, a Contribuição para Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública não integrará a base de cálculo de eventuais multas aplicadas pela CIA 

XXX a seus consumidores, por atraso das Notas Fiscais/Faturas de energia elétrica. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O valor arrecadado, mensalmente, a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública será repassado ao MUNICÍPIO até o dia XX de cada mês. 

CLÁUSULA QUARTA 

O pagamento por parte do MUNICÍPIO, das faturas referentes às despesas de Custeio de Iluminação 

Pública, faturas de prestação de serviço de fornecimento de energia e outros débitos do MUNICÍPIO, 

de qualquer natureza com a CIA XXX, será feito concomitantemente com o repasse do valor arrecadado 

da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, previsto na CLÁUSULA TERCEIRA. 

CLÁUSULA QUINTA 

Pela execução da arrecadação, na forma definida por lei e conforme este instrumento, o MUNICÍPIO 

pagará a CIA XXX, o valor de XXX.  

CLÁUSULA SEXTA 

Este CONVÊNIO terá vigência por 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogando-se, 

automaticamente, por períodos sucessivos de mesma duração até o limite de 60 (sessenta) meses, se 

não houver manifestação em contrário de qualquer das partícipes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias do vencimento.  

CLÁUSULA SÉTIMA 

Este CONVÊNIO poderá ser rescindido ou denunciado por qualquer das Partes, por meio de notificação 

escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.  

CLÁUSULA OITAVA 

O foro do presente CONVÊNIO é o da Comarca de XXX, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

E por assim haverem ajustado, os Partícipes firmam o presente instrumento em X vias, em igual teor, 

para que produzam um único efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.   

                                                
13 Incluir o previsto na Lei que institui a COSIP (e alterações) e a lei que define a responsabilidade tributária 
acerca da COSIP à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, se existir. 
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5.3 Minuta de Lei de autorizativa de gestão da IP através de Parceria 
Público Privada – PPP 

O presente Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que desejam realizar a 

modernização da Iluminação Pública por meio de Parceria Público-Privada. Neste sentido, o presente 

Projeto autoriza a contratação dos serviços de iluminação pública no município, incluídos a adequação 

às normas brasileiras, modernização, ampliação,  modernização, operação e manutenção da rede de 

iluminação pública, tendo em vista a determinação trazida pela Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL de n.º 414/2010.. 

 

PROJETO DE LEI N.º ____ 

 

Autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, 
dos serviços de iluminação pública no Município de XXX, 
incluídos a adequação às normas brasileiras, modernização, 
ampliação, operação e manutenção da rede de iluminação 
pública, autoriza a vinculação dos recebíveis provenientes da 
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública 
para a referida parceria e a inclusão da concessão no Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 
2018/2019, e dá outras providências.  

 

O Povo do Município de XXX, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por meio de parceria público-privada, na 

modalidade de concessão administrativa e mediante prévia licitação, a prestação dos serviços de 

iluminação pública no Município de XXX, incluídos a adequação às normas brasileiras, modernização, 

ampliação, operação e manutenção da rede de iluminação pública. 

 

Art. 2.º - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar vinculação de receitas municipais provenientes 

da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública de que trata a Lei n.º X, de XX de 

dezembro de 200X, para pagamento e garantia da contraprestação da parceria público-privada descrita 

no art. 1º desta lei. 

 

Parágrafo único - Sem prejuízo de quaisquer outros mecanismos destinados a conferir estabilidade ao 

mecanismo de pagamento e garantia, a vinculação de que trata o caput deste artigo será criada por 
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mecanismo contratual e poderá contar com a contratação de instituição financeira depositária e 

operadora dos recursos vinculados. 

 

Art. 3.º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar aporte de recursos em favor do parceiro privado, 

valendo-se, para tanto, das regras estabelecidas nos artigos 6.º e 7.º, da Lei Federal n.º 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, alterados pela Lei Federal n.º 12.766, de 27 de dezembro de 2012. 

 

Art. 4.º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a oferecer garantias pessoais e fidejussórias ou 

reais para assegurar o cumprimento de suas obrigações no âmbito do projeto de parceria público-

privada a que se refere o art. 1.º desta lei, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar mecanismos de garantia alternativos ou 

acumulados aos mecanismos de garantia previstos nesta lei, observadas as disposições municipais 

aplicáveis. 

 

Art. 6.º - Para atender aos objetivos desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a prever a referida 

contratação nos instrumentos de planejamento municipal, em especial o Plano Plurianual de Ação 

Governamental - PPAG -, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA. 

 

Art. 5.º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

XXX, __ de ______ de 2018 

 

XXX  

Prefeito de XXX 
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5.4 Minuta de Projeto de Lei de PPP 

O Presente Projeto de Lei serve de modelo para aqueles Municípios que buscam instituir o Programa 

Municipal de Parcerias destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de 

parcerias no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, incluídos autarquias, 

sociedades de economia mista, empresas públicas e agências executivas e reguladoras, observadas 

as normas gerais previstas na Lei Federal nº 11.079, de 30.12.2004, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995. 

Frise-se, ainda, que o presente projeto comtempla a criação do Conselho Gestor de PPP, que será 

responsável, dentre outras atribuições, por autorizar a realização de estudos e modelagem de 

empreendimentos de parcerias e aprovar modelagem de parcerias e autorizar a abertura de 

procedimento licitatório. 

 

PROJETO DE LEI N.º ____. 

 

Institui o Programa Municipal de Parcerias de XXXX 

 

O Povo do Município de XXX, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias de XXX destinado a promover, fomentar, 

coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias no âmbito da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta, incluídos autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas 

e agências executivas e reguladoras, observadas as normas gerais previstas na Lei Federal nº 

11.079, de 30.12.2004, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas aplicáveis à 

espécie. 

 

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei são mecanismos de cooperação entre o 

município e agentes do setor privado, com o objetivo de implantar e desenvolver empreendimentos 
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de interesse público, por meio de elaboração de projetos, execução de obras, prestação de serviços 

públicos e gestão do objeto da parceria. 

 

Art. 2º O Programa Municipal de Parcerias será composto por projetos previamente aprovados pelo 

Conselho Gestor de Parcerias, na forma de regulamento interno. 

 

§ 1º Serão encaminhadas para análise e aprovação do Conselho Gestor de Parcerias, iniciativas 

advindas do setor privado ou demandadas pelo poder público, que tratem de delegação de direitos 

e poderes ao privado por meio de contratos de parceria. 

 

§ 2º Consideram-se contratos de parceria para efeito desta Lei: 

 

I - as concessões comuns de serviço público, precedidas ou não de obra pública, de que trata a Lei 

Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

II - as parcerias público-privadas, nas modalidades de concessão administrativa ou concessão 

patrocinada, de que trata a Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 

Art. 3º Os empreendimentos do Programa Municipal de Parcerias serão tratados como prioridade 

por todos os agentes públicos de execução ou de controle do Município. 

 

Art. 4º A licitação e a celebração de contratos relativos aos empreendimentos inseridos no Programa 

Municipal de Parcerias independem de lei autorizativa geral ou específica, exceto no caso de 

concessão patrocinada em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado 

for paga pela Administração Municipal. 

 

Art. 5º Em relação aos empreendimentos incluídos no Programa Municipal de Parcerias, o disposto 

nesta Lei prevalecerá sobre a legislação setorial específica em caso de conflito normativo. 

 

Art. 6º Constituem diretrizes e condições para a inclusão de projetos no Programa Municipal de 

Parcerias: 

 

I - o efetivo interesse público, considerando a natureza, a relevância e o valor de seu objeto, bem 
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como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes do Executivo Municipal, 

e respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos 

de sua execução; 

 

II - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a melhoria da eficiência no 

emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta, 

em especial as concessões regidas pela Lei nº 8.987de 13 de fevereiro de 1995; 

 

III - a eficiência no cumprimento de suas finalidades com estímulo à competitividade na prestação 

de serviços e à sustentabilidade econômica de cada empreendimento; 

 

IV - a indisponibilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e 

fiscalizadora do Município; 

 

V - a universalização do acesso a bens e serviços essenciais e transparência dos procedimentos e 

das decisões; 

 

VI - a responsabilidade social e ambiental e fiscal na celebração e execução dos  

contratos;  

VII - a qualidade e continuidade na prestação dos serviços objeto da parceria; 

 

VIII - a vinculação aos planos de desenvolvimento econômico, social e ambiental Municipal; e, IX - 

a remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho. 

 

Parágrafo único. Para os empreendimentos que dependam de recursos orçamentários da 

Administração Pública para assegurar sua viabilidade econômico-financeira, a abertura da licitação 

fica condicionada ainda ao seguinte: 

 

I - definição da formas e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 

 

II - a elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 

III - a demonstração da origem dos recursos para seu custeio dos projetos; 
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IV - a comprovação de compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Plano Plurianual. 

 

Art. 7º O Programa de Parcerias poderá ser aplicado nas seguintes áreas: 

 

I - educação, cultura, saúde e assistência social; 

II - transportes públicos; 

III - aeroportos, terminais de passageiros e plataformas logísticas; 

 

IV - saneamento básico e destino final do lixo (Centro de Tratamento de Resíduos); 

V - ciência, pesquisa e tecnologia; 

 

VI - agronegócios e agroindústria; 

VII - iluminação pública e sistemas de segurança; 

VIII - habitação, urbanização e meio ambiente; 

 

IX - esporte, lazer e turismo; 

X - infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública; 

XI - outras áreas de interesse da Administração. 

 

Art. 8º Podem ser objeto dos contratos do Programa Municipal de Parcerias: 

 

I - a prestação de serviço público; 

 

II - a exploração de bem público; 

 

III - a administração, a conservação e a gestão de bens públicos ou de bens de interesse público 

sujeitos à titularidade do Município ou de suas entidades da Administração Indireta; 

IV - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de instalação de uso público 

em geral, bem como de terminais municipais e de vias públicas, incluídas as recebidas em delegação 

do Estado e da União; 
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V - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos integrantes de infraestrutura 

destinada à utilização pública; 

 

VI - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a administração de recursos 

humanos, materiais e financeiros; 

 

VII - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Município, incluídos os de 

marcas, patentes e bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão. 

 

Art. 9º A celebração dos contratos de parceria de que trata esta Lei será precedida de licitação, cuja 

estruturação poderá contar com estudos, investigações, levantamentos e projetos elaborados pela 

iniciativa privada, mediante Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) ou de Manifestação 

de Interesse Privado (MIP), aplicando-se o disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995. 

 

Art.10. Os empreendimentos incluídos no Programa Municipal de Parcerias serão licitados 

adotando-se um ou mais dos critérios de julgamento previstos abaixo, de forma isolada ou 

combinada, admitida ainda a possibilidade de etapa de pré-qualificação de propostas técnicas, 

sempre conforme definido no edital de licitação e no regulamento desta Lei: 

 

I - menor valor de contraprestação a ser paga pela Administração Pública;  

II - menor valor de aporte de recursos pela Administração Pública; 

III - menor valor do preço cobrado dos usuários diretos dos serviços ou dos bens públicos;  

IV - maior oferta, nos casos de pagamento à Administração Pública; 

V - melhor proposta técnica, mas, neste caso, sempre combinada com um dos critérios previstos nas 

alíneas “I” a “IV”, de acordo com os pesos estabelecidos no edital; e 

VI - outro critério que venha a ser previsto em regulamento. 

Capítulo II 

DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS 

 

Art. 11. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que definirá 
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as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão e exploração de bens, serviços, 

atividades, infraestruturas, estabelecimentos e empreendimentos públicos. 

 

Art. 12. O Conselho Gestor de Parcerias será composto pelos seguintes membros: 

 
I - O Prefeito Municipal em exercício; 

II - O Secretário Municipal de Finanças;  

III - O Secretário Municipal de Governo; 

IV - 02 (dois) membros titulares de livre escolha do Prefeito Municipal. 

 

§1º Deverá participar de reuniões do Conselho Gestor de Parcerias, como membro eventual e sem 

direito a voto, representante do órgão ou entidade diretamente relacionado ao serviço ou atividade 

objeto da parceria que venha a ser deliberada pelo Conselho. 

 

§2º A presidência do Conselho Gestor de Parcerias deverá ser exercida pelo Prefeito Municipal. 

 

§3º O Presidente do Conselho proferirá o voto de desempate, quando for o caso. 

 

Art. 13. Caberá ao Conselho Gestor de Parcerias: 

 

I - autorizar a realização de estudos e modelagem de empreendimentos de parcerias; 

II - autorizar a inclusão e a exclusão de empreendimentos no Programa Municipal de Parcerias;  

III - aprovar modelagem de parcerias e autorizar a abertura de procedimento licitatório; 

IV - aprovar os relatórios de execução dos contratos de parcerias que trata esta Lei;  

V - analisar propostas de alteração do escopo contratual, rescisão, prorrogação ou renovação dos 

contratos de parcerias, e recomendar, ao órgão ou entidade contratante, sua aprovação, rejeição ou 

adequação; 

VI - deliberar sobre casos omissos, controvérsias e conflitos de interesse. 

§ 1º Ao aprovar a inclusão de empreendimento no Programa Municipal de Parcerias, poderá o 

Conselho Gestor de Parcerias indicar as condicionantes que deverão ser observadas pelo órgão ou 

entidade na licitação e contratação do empreendimento. 
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§ 2º O Conselho Gestor de Parcerias contará com o apoio da Procuradoria e da Controladoria Geral 

do Município, como órgãos consultivos, aos quais caberá assessorar e emitir pareceres nos termos 

do regulamento desta Lei. 

 

Art. 14. A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público 

relevante. 

 

Art. 15. O Conselho Gestor de Parcerias remeterá à Câmara Municipal, anualmente, até o último dia 

útil do mês de março, relatório das atividades desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos 

contratos de PPPs firmados no ano anterior. 

 

Art. 16. A Secretaria-Executiva do Conselho Gestor de Parcerias será exercida pelo XXX e suas 

competências e atribuições serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo Municipal. 

 

Capítulo III 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

Art. 17. Os empreendimentos aprovados e incluídos no Programa Municipal de Parcerias, como 

potenciais contratos de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa ou de 

concessão patrocinada, serão licitados, após autorização do Conselho Gestor de Parcerias, nos 

termos da legislação federal aplicável à espécie. 

 

Parágrafo único. Observado o disposto no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, é vedada a celebração de parcerias público-privadas nos seguintes casos: 

 

I - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no 

mínimo, 05 (cinco) anos; 

 

II - que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a instalação 

de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas ou isoladas, 

quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades. 
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Art. 18. Os contratos de parceria público-privada reger-se-ão pelo disposto nesta Lei e na lei federal 

aplicável, com prazo de vigência não inferior a 05 (cinco) nem superior a 30 (trinta) anos, incluindo 

eventual prorrogação, e deverão estabelecer, além das cláusulas previstas no art. 5º da Lei Federal 

nº 11.079/04: 

 

I - as metas e os resultados a serem atingidos, cronograma de execução e prazos estimados para 

seu alcance, bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 

mediante adoção de indicadores capazes de aferir o resultado; 

 

II - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do instituto 

escolhido para viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização dos investimentos; 

III - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 

 

a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de 

sujeitar-se à partilha contratual de riscos do negócio; 

 

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido 

em contrato, mas também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do 

investimento realizado; 

 

c) a dispensa de cumprimento de determinadas obrigações por parte do parceiro privado nos casos 

de inadimplemento do parceiro público. 

 

d) prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus 

e riscos envolvidos. 

 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas 

características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao objeto do contrato, bem como à implementação de projetos associados, 

podendo promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante 

outorga de poderes ao contratado. 
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Art. 19. Poderão figurar como contratantes nas parcerias público-privadas as entidades públicas do 

Município de XXX a quem a lei, o regulamento ou o estatuto confiram a titularidade dos bens ou 

serviços objeto da contratação, incluindo autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo 

município, empresas públicas e sociedades de economia mista, e ainda o Poder Legislativo. 

 

Art. 20. Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade de propósito 

específico, incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria, podendo o Poder Público 

participar, direta ou indiretamente, de seu capital social votante, nos termos da Lei Federal nº 

11.079/04. 

 

Art. 21. A remuneração do contratado14, observada a natureza jurídica do instituto escolhido para 

viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes 

alternativas: 

 

I - tarifas cobradas dos usuários; 

 

II - pagamento com recursos orçamentários; 

 

III - cessão de direitos creditórios do Município, excetuados os relativos a impostos, e das entidades 

da Administração Municipal; 

 

IV - cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; 

 

V - transferência temporária ou definitiva de bens móveis e imóveis, observada a legislação 

pertinente; 

VI - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. 

 

§ 1º A remuneração do contrato dar-se-á a partir do momento em que o serviço, a obra ou o 

empreendimento contratado estiver disponível para utilização, sendo, no entanto, facultado à 

                                                
14 O inciso III deste artigo prevê a cessão de direitos creditórios, que é uma possibilidade de atribuição de receitas do município 
à Concessionária. A criação de uma conta vinculada deverá ser feita conforme a necessidade de cada Projeto de PPP, 
observando as respectivas peculiaridades 
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Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à 

parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. 

 

§ 2º Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da modernização, da expansão ou da 

racionalização de atividade desenvolvida pelo contratado, da repactuação das condições de 

financiamento e da redução do ônus tributário poderão ser compartilhados com o contratante, na 

forma do contrato. 

 

§ 3º A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em fórmulas 

paramétricas, conforme previsto no edital de licitação. 

 

§ 4º Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento, ao parceiro privado, de 

remuneração variável vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas e 

padrões de qualidade e disponibilidade previamente definidos. 

 

§ 5º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização 

de obras e aquisição de bens reversíveis, desde que autorizado no edital de licitação. 

 

§ 6º O aporte de recursos de que trata o § 5º acima, quando realizado durante a fase dos 

investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas 

efetivamente executadas. 

 

Art. 22. As parcerias público-privadas determinam para os agentes do setor privado: 

 

I - a assunção de obrigações de resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para a escolha 

dos meios para sua implementação, nos limites previstos no instrumento;  

II - a submissão a controle estatal permanente dos resultados; 

 

III - o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, permitindo o acesso de seus agentes 

às instalações, informações e documentos inerentes ao contrato, inclusive seus registros contábeis; 

 
IV - a incumbência de promover as desapropriações decretadas pelo Poder Público, quando prevista 
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no contrato. 

 

 

Capítulo IV 

DAS GARANTIAS 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 23. As obrigações contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-

privada poderão ser garantidas: 

 

I - com recursos do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP), instituído pelo Art. 24 

desta Lei; 

 

II - pela vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do Art. 167 da Constituição 

Federal; 

 

III - pela instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

 

IV - pela contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas 

pela Administração Pública Municipal; 

 

V - por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pela 

Administração Pública Municipal; 

 

VI - por outros mecanismos previstos em lei. 

 

Seção II 

Do Fundo Garantidor de PPP 

 

Art. 24. Fica criado o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP do Município de XXX, 
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com a finalidade de prestar garantia de pagamento de obrigações assumidas em virtude de contratos 

de parceria público-privada, sendo vedada a prestação de garantia para qualquer outro tipo de 

obrigação. 

 

§ 1º O FGP será de natureza privada e poderão participar como cotistas, além do próprio Município, 

seus órgãos e entidades, demais parceiros. 

 

§ 2º A integralização de cotas e as condições para concessão de garantias pelo FGP serão 

disciplinados por meio de decreto do Executivo Municipal. 

 

Capitulo V 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

Art. 25. Os órgãos e entidades municipais poderão celebrar termos de cooperação com outras 

entidades federais, estaduais ou municipais brasileiras com experiência relevante em parcerias, que 

venham a contribuir para o aprimoramento do Programa Municipal de Parcerias. 

 

Art. 26. A Administração Pública Direta e Indireta somente poderá contratar parcerias público-

privadas quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 

já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida 

do exercício e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não 

tiverem excedido a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos 

exercícios, tal como definido no Art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004. 

 

§ 1º Atingido o limite a que se refere o caput deste artigo, fica o Município impedido de celebrar novos 

contratos de parceria público-privada, até o seu restabelecimento. 

 

§ 2º Excluem-se do limite a que se refere o caput deste artigo os contratos de parcerias público-

privadas não custeados com recursos do Tesouro Municipal os quais estarão submetidos às 

condições específicas do respectivo projeto e às estabelecidas pelas partes. 

 

Art. 27. Os contratos de parceria de que trata esta Lei poderão prever mecanismos amigáveis de 
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solução das divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos termos da legislação em 

vigor. 

§ 1º Os contratos que não tenham cláusula arbitral, inclusive aqueles em vigor, poderão ser aditados 

a fim de se adequar ao disposto no caput deste artigo. 

§ 2º As custas e despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serão antecipadas 

pelo parceiro privado e, quando for o caso, serão restituídas conforme posterior deliberação final em 

instância arbitral. 

§ 3º A arbitragem será realizada no Brasil e em língua portuguesa.15 

§ 4º Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins desta Lei: 

I - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

II - o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão; 

e 

III - o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. 

 

Art. 28. Esta Lei será regulamentada por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal e entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

5.5 Minuta de Decreto que dispõe sobre o funcionamento do CGP 

DECRETO Nº XXXXX DE XX DE XXXX DE 20XX 
  

Instala o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP e dá outras providências. 
  

O Prefeito de XXXXX, no exercício de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
XXXX, 

 
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica instalado o Conselho Gestor de Parcerias - CGP, criado pelo art. XX da Lei nº X, de XX de 
xxxxx de 20XX. 
  
Art. 2º Caberá ao Conselho Gestor de Parcerias: 

                                                
15 A Lei Federal 11.079/2004, que institui as PPPs, prevê expressamente que o emprego dos mecanismos privados de 

resolução de disputas, inclusive a arbitragem, serão realizados no Brasil e em língua portuguesa (art. 11, inciso III).  
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I - autorizar a realização de estudos e modelagem de empreendimentos de parcerias; 
II - autorizar a inclusão e a exclusão de empreendimentos no Programa Municipal de Parcerias;  
III - aprovar modelagem de parcerias e autorizar a abertura de procedimento licitatório; 
IV - aprovar os relatórios de execução dos contratos de parcerias que trata esta Lei;  
V - analisar propostas de alteração do escopo contratual, rescisão, prorrogação ou renovação dos 
contratos de parcerias, e recomendar, ao órgão ou entidade contratante, sua aprovação, rejeição ou 
adequação; 
VI - deliberar sobre casos omissos, controvérsias e conflitos de interesse.  
 
Art. 3º O CGP será composto pelos seguintes membros: 
  
I - O Prefeito Municipal em exercício; 
II - O Secretário Municipal de Finanças;  
III - O Secretário Municipal de Governo; 
IV - 02 (dois) membros titulares de livre escolha do Prefeito Municipal. 
  
§1º Integrará o CGP, como membro eventual e sem direito a voto, representante do órgão ou entidade 
diretamente relacionado ao serviço ou atividade objeto da parceria que venha a ser deliberada pelo 
Conselho.  
§2º A presidência do Conselho Gestor de Parcerias deverá ser exercida pelo Prefeito Municipal. 
 
Art. 4º O CGP reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente. 
 
Parágrafo único - O Presidente do CGP poderá convidar representantes de órgãos ou de entidades, 
públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto. 
  
Art. 5º O CGP poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao 
estudo e à elaboração de propostas sobre matérias específicas. 
  
Art. 6º O CGP deliberará por meio de resoluções. 
  
§1º Ao Presidente, nos casos de urgência e relevante interesse, será conferida a prerrogativa de 
deliberar sobre matérias de competência do CGP, ad referendum do Colegiado. 
§ 2º As deliberações ad referendum do CGP deverão ser submetidas pelo Presidente ao Colegiado, na 
primeira reunião subseqüente à deliberação. 
  
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO I  

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES INICIAIS SOBRE A IP 

DOS MUNICÍPIOS 

 

#  Questionamentos

1 Existe um inventário atualizado dos ativos de iluminação pública (IP) do município? Quando foi atualizado? 

2

O Município já assumiu efetivamente os ativos de IP? Os ativos de IP foram totalmente transferidos da empresa de 

distribuição de energia para o Município? 

3

Qual Secretaria do Município ou entidade é a responsável pela gestão dos serviços de IP (tomada de decisão, operação, 

manutenção, financiamento)? Quem é a pessoa responsável?
4 Existe departamento técnico do Município responsável pela IP? Fornecer identificação e contato, caso existente.

5 Quais são os índices de cobertura atuais para a iluminação pública na cidade? 

6 Quais são os planos para a expansão das redes nos próximos 5 anos e quais foram as expansões dos últimos 3 anos?

7 Qual é a empresa distribuidora de Energia Elétrica ?

8 Qual a tarifa de energia elétrica paga para a IP (R$/kWh) nos últimos 36 meses?

9 Existe legislação municipal que institui cobrança da COSIP (contribuição de serviços de iluminação pública)?

10

Quem é o agente arrecadador da COSIP/CCIP atual (e se há taxa de administração pela arrecadação e, caso positivo, qual o 

valor) ?

11 Existe um instrumento jurídico atualmente que garanta o pagamento regular da COSIP/CCIP pelo consumidor? 

12

Existe atualmente um excedente ou déficit na arrecadação da COSIP/CCIP em comparação com as despesas de iluminação 

pública da cidade? 

13 Qual a inadimplência da COSIP/CCIP nos últimos 3 anos?

14 Existe registro de reclamações devido à deficiências na iluminação pública?

15 Como é feito o descarte das lâmpadas atuais?

16 Qual o histórico de investimento na iluminação pública (últimos 5 anos)?

17 Existe legislação específica em PPP no município? A cidade implementou outras PPPs? 

18 O Município possui uma estrutura institucional adequada para o gerenciamento de contratos PPP?

19 Quais as expectativas da Prefeitura em relação à PPP de IP?

20

Nos parâmetros de compromisso das RCL do município, existe folga orçamentária disponível para implantação de contratos 

na forma de PPP?

21 Qual a capacidade de endividamento do Município?

22 Informar atuais gastos com a IP no Município (últimos 3 anos)

23 O Município é consorciado com algum outro?

24 Conhecem ou aplicam a tecnologia LED? 

25 O Município já tem planos de converter os ativos de iluminação pública existente em LEDs? 

26

No caso de avanço do projeto de LED, o Município estaria interessado em financiar o projeto usando recursos próprios do 

município (autofinanciamento com dinheiro ou empréstimos) ou estabelecendo uma PPP com os custos iniciais financiados 

pelo setor privado? 

27

Existe interesse no município em alavancar o conceito de "Smart City" na estrutura do projeto? Em caso afirmativo, até que 

ponto (controle centralizado, incorporação de serviços auxiliares, como WI-FI, outros)?
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ANEXO II  

RELAÇÃO DE DADOS / DOCUMENTOS A SEREM 

FORNECIDOS PELOS MUNICÍPIOS 

 

 

 

#  Questionamentos

1

Informar banco de dados para iluminação pública (IP) contendo a quantidade de pontos, o tipo de lâmpada, potência, tipo de 

luminária, braço de IP, reator, rua/avenida/praça, bairro e quantidade, Valores dos ativos. Comprimento em km da rede de IP. 

Localização georreferenciada. (Formato CAD/Planilha Excel)

2
Informar banco de dados  para monumentos com o tipo de lâmpada, potencia, tipo de luminária(ou refletor), local, quantidade, 

detalhes relevantes,(cor, temperatura de cor, georreferenciado etc.). 

3

Informar dados de manutenção da IP atual (dados das Ordem de Serviços emitidas), incluindo, por ocorrência:

Peças substituídas - (lâmpada, célula fotoelétrica, reator, etc.).

Tempo de resposta (se manutenção solicitada pelo cliente)

Local de substituição (endereço, sem número).

4 Informar normas técnicas específicas de IP que são seguidas pelo Município para a IP (caso existentes) 

5 Informar levantamento de Luminárias acesas durante o dia e levantamento de Luminárias apagadas durante a noite.

6 Conta de energia dos últimos 36 meses da IP (Dados mensais com a divisão do que é iluminação publica e demais gastos).

7
Identificar e disponibilizar eventuais instrumentos jurídicos firmados referentes à transferência de ativos da iluminação pública 

para o Município, de que trata a Resolução ANEEL.

8 Identificar e disponibilizar processo administrativo, Contrato e Edital para manutenção da Iluminação Pública atual (se existir).

9 Disponibilizar levantamento da listagem dos principais logradouros da cidade (parques, praças etc.).

10 Disponibilizar a Lei e Decreto que institui a COSIP/CCIP, se existente.

11
Disponibilizar convênio e/ou outros instrumentos firmados para regulamentar a arrecadação da COSIP/CCIP (nas contas de 

energia elétrica ou não)

12 Disponibilizar histórico de reclamações / chamados de manutenção relacionados à iluminação pública.

13 Disponibilizar projetos Luminotécnicos da rede atual de IP (caso existentes).

14
Disponibilizar número de ocorrências, logradouros e tipos de ocorrências policiais relacionadas com a IP, sua ausência e/ou 

deficiência. 

15 Informar dados de crescimento anual da rede de IP nos últimos 3 anos.

16 Identificar a Receita Corrente Líquida do Município (RCL) (últimos 3 anos)
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ANEXO III  

MODELO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MUNICIPIO EM 

RELAÇÃO À ADOÇÃO DE PPP DE IP 

 

 

Pontuação

0 - 2,5 - 5

1 Interesse da Prefeitura em modernizar a IP com financiamento através de um projeto de PPP D/P P n/a ELIMINATÓRIO

2
Existência de folga orçamentária disponível para implantação de contratos na forma de PPP nos 

parâmetros de compromisso da RCL do município
D/P P n/a ELIMINATÓRIO

3 Existencia de legislação específica e PPPs implementadas no município ? SS/SN/NN SN 2,5 CLASSIFICATÓRIO

4
Existencia de legislação municipal que institui cobrança da COSIP (contribuição de serviços de 

iluminação pública)?
S/N S 5 CLASSIFICATÓRIO

5
Existência de instrumento jurídico que garanta o pagamento regular da COSIP/CCIP e agente 

arrecadador da COSIP/CCIP
SS/SN/NN SS 5 CLASSIFICATÓRIO

6
Existe atualmente um excedente ou déficit na arrecadação da COSIP/CCIP em comparação com 

as despesas de iluminação pública da cidade? 
E/D E 5 CLASSIFICATÓRIO

7
Relação Receita Corrente Líquida do Município (RCL) / Dívida Consolidada Líquida (DCL) média 

dos últimos 3 anos. 
< 1; =1; >1 >1 5 CLASSIFICATÓRIO

8
O Município já assumiu efetivamente os ativos de IP? Os ativos de IP foram totalmente 

transferidos da empresa de distribuição de energia para o Município? 
SS/SN/NN SS 5 CLASSIFICATÓRIO

9

Existência de inventário atualizado dos ativos de iluminação pública (IP) do município com a 

quantidade de pontos, o tipo de lâmpada, potência, tipo de luminária, braço de IP, reator, 

rua/avenida/praça, bairro e quantidade, Valores dos ativos. Comprimento em km da rede de 

IP. Localização georreferenciada.

S/N S 5 CLASSIFICATÓRIO

10

Existência de "Estudo de Diagnóstico Energético" com avaliação da redução de consumo de 

energia e de custos em função da (i)atualização tecnológica com a utilização de LEDs, (ii) 

instalação de sistema inteligente de controle, (iii) avaliação da necessidade de reformar a 

infraestrutura

SS/SN/NN NN 0 CLASSIFICATÓRIO

11 O consumo de energia do sistema de IP é quantificado através de medição ou de estimativa ? Es/M Es 2,5 CLASSIFICATÓRIO

12 Gestão da IP é feita por algum departamento ou autarquia do Município ? S/N S 5 CLASSIFICATÓRIO

40

maximo 50

D Desclassificar

P Prosseguir

S Sim

N Não

SS Sim para a primeira pergunta e Sim para a segunda pergunta

SN Sim para a primeira pergunta e Não para a segunda pergunta

NNNão para a primeira pergunta e Não para a segunda pergunta

E Excedente

D Deficit

Es Estimativa

M Medição

Nomenclatura

PONTUAÇÃO TOTAL

EXEMPLO DE MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO - versão 24/10/2018

OBSERVAÇÃO
Critério de 

Avaliação
Critérios de Avaliação# Avaliação
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ANEXO IV MODELO DE ÍNDICE PARA RELATÓRIO DE 

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE 
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ANEXO V  

EXEMPLO DE ESTRUTURA DE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EXEMPLO DE ESTRUTURA DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTUDO DE PRÉ VIABILIDADE 

 

TERMO DE REFERÊNCIA   Nº 

 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE:  
 
2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: 
 
3. DATA: 
 
4.  OBJETO:  

É objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para 

realizar a coleta e levantamento de informações de cunho: técnico (inventário da Iluminação 

Pública – IP do Município com características das lâmpadas), institucional (avaliação da 

infraestrutura institucional para cumprir a responsabilidade de gerir a operação, manutenção e 

expansão da rede de IP), jurídica (avaliação do quadro jurídico e características atuais da 

Contribuição de Custeio da Iluminação Pública, e aspectos legais e regulatórios para a adoção 

de procedimento de modernização da Iluminação Pública através de Parceria Público Privada 

(PPP)) e financeira (avaliação do quadro financeiro, incluindo a disponibilidade e o interesse 

na adoção da PPP para a iluminação pública, o requisito de vinculação da receita corrente 

líquida e a receita corrente líquida do município comprometida com as PPPs).  

5. JUSTIFICATIVA: 

Com o advento do regramento introduzido na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, 
a responsabilidade pela prestação dos serviços de iluminação pública, assim entendidos como 
a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações 
de iluminação pública, passaram a ser expressamente previstas na legislação como de 
responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar 
tais serviços (art. 21 da Resolução). 
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Para que seja possível a delegação deste serviço e, ainda, a eventual contratação de uma 
Parceria Público-Privada, é necessário que o Município tenha conhecimento do estado do 
parque de Iluminação Pública e, também, o que precisa executar para que seja possível licitar 
um projeto desta natureza. 

Desta forma, serve o presente Termo de Referência para a contratação de estudo de pré- 
viabilidade para uma possível Parceria Público-Privada de iluminação pública. 

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

O valor de referência e limite estimado para a contratação do Estudo de Pré-viabilidade é de 
R$ XXXXX, definido com base na quantidade de pontos de IP do município. 

 

7. DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 
 
7.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): XXX 

 
8. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei 8.666/93 
 
8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme art. 29 da Lei 8.666/93 
 
8.3. Qualificação Técnica conforme art. 30 da Lei 8.666/93:  

 
a. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de natureza compatível 
com o objeto deste pregão, qual seja estudos de pré-viabilidade de projetos de Parceria 
Público-Privada, com a indicação : 
 

(i) do nome do Contratante; 

(ii) data de início e término da prestação de serviços; 

(iii) descrição narrativa do projeto e dos serviços efetivamente; 

 

a.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 
Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo 
do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela 
assinatura do atestado. 
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b) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

 
8.4. Qualificação Econômico-Financeira conforme art. 31 da Lei 8.666/93 
 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 
 
9.1. A proposta de preços deverá conter: 
 

9.1.1. descrição sucinta da prestação do serviço conforme este TR; 
 
9.1.2. valor global e mensal do serviço. 
 
9.1.3. declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura; 

 
10. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
 
11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 
12. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO:  
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
  
13.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela Gerência  

............................................ da Secretaria Municipal de ...................................... após  a 
execução dos serviços. 

 
13.2. O pagamento será efetuado pela Gerência .......................... da Secretaria Municipal de 

........................................................., no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
adimplemento,  relativo ao serviço prestado no mês anterior.  

 
13.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução.  
 

13.4. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  
 
13.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  
 
14. PRAZO DO CONTRATO: 
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14.1. Será de .................... meses a vigência do contrato, com início a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93.     

 
 
15. ÍNDICE DE REAJUSTE: (INDICAR SOMENTE NO CASO DE CONTRATAÇÃO A SER 

EXECUTADA DE FORMA CONTINUADA) 
 
15.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação 
da proposta ou do último reajuste,  tendo como base na variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IPCA/IBGE). 

 
15.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
16.1. Efetuar a prestação dos serviços objeto do Contrato conforme fixado no Cronograma de 
Execução. 
16.2. Cumprir os prazos pactuados. 
16.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto 
à prestação do serviço. 
16.4. Garantir a boa qualidade dos serviços prestados. 
16.5. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para esclarecimentos 
de dúvidas quanto aos serviços realizados. 
16.6. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução deste contrato. 
16.7. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da 
Lei nº 8.666/93. 
16.8. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 
16.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 
Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu 
serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante. 
16.11. Credenciar perante o Contratante, mediante documento, um representante do escritório 
para gerenciar a prestação dos serviços contratados. 
16.12. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação 
deste serviço. 
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17. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
17.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado.  
17.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações 
exigidas, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do 
artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 
17.3. Prestar todas as informações necessárias à Contratada para a execução dos serviços 
contratados. 
17.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 
17.5. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 
  
18. GARANTIA CONTRATUAL 
 

A Contratada deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a ___________% 
(_____________ por cento)* do valor do contrato. 
 
*MÁXIMO DE 5% 
 

19. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1. Homologada a licitação será a adjudicatária convocada para assinar o contrato no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
 
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
20.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a 

inadimplência do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes 
penalidades: 

 
20.1.1. Advertência  
 
20.1.2. Multas, nos seguintes percentuais: 

 
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
destacados no documento fiscal. 
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a) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação 
da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se 
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

 
b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 
preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 
obrigações assumidas. 

 
d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 
desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 
vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 
se destina. 

 
e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato;  
 
f) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração 
Pública superiores aos contratados. 

 
20.1.3. impedimento de licitar e contratar. 

 

20.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelos gerentes de 1º nível 
competentes. 

 
20.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal competente. 
 
21. CONDIÇÕES DE GARANTIA DO SERVIÇO: 
 
22. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  
 
23. CONSÓRCIO: (  )SIM           (  )NÃO 
 
24. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 
 
 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 
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ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE 
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ANEXO VI  

MINUTA DE COMUNICAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA PARA 

PPP DE IP. 

 

MINUTA DE COMUNICAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA PARA PPP DE IP. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO XXX, por meio da SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS comunica que abrirá à CONSULTA PÚBLICA, a partir de XX de XXX de 2018, pelo prazo 
de 35 (trinta e cinco) dias, com as minutas de EDITAL e CONTRATO, referentes a processo de 
LICITAÇÃO de concorrência pública, cujo objeto é a contratação dos serviços de gestão, 
modernização, otimização, expansão, operação e Manutenção da Infraestrutura de REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município, por Concessão Administrativa, bem como a exploração de seu 
potencial econômico por meio da obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS nos termos definidos neste e 
nos demais instrumentos do Edital e seus Anexos, mediante CONTRATO de PARCERIA PÚBLICO-
PRIVADA (PPP), em regime de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) 
anos e valor estimado de R$ XXXXX,00 (XXX milhões e XXX mil reais), com o objetivo de receber 
contribuições para seu aperfeiçoamento, nos termos do art. 10, VI, da Lei Federal nº. 11.079/2004.  
 
Considerando os estudos realizados em resposta a Chamada Pública de Procedimento de 
Manifestação de Interesse n. XXX/2018 (Processo Administrativo n. XXX/18), ficou evidente a 
conveniência e oportunidade de contratação de prestadora privada para a operação e manutenção da 
Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública.  
 
As minutas de EDITAL, CONTRATO e seus ANEXOS estarão disponíveis, a partir de XX de mês XX 
de 2018, até 35 dias após esse anúncio, na página da Internet. Para acessar, o interessado deve: 
Acessar o site: [www.municipioxxx.sp.gov.br]. Acessar a aba: [A Prefeitura > Secretarias > Finanças e 
Orçamentos ]. O período de CONSULTA PÚBLICA permitirá que interessados solicitem informações, 
acesso ao Processo Administrativo, esclarecimentos e ofereçam comentários e sugestões, visando ao 
aprimoramento das disposições desse EDITAL e seus ANEXOS. As contribuições deverão ser 
encaminhadas para o seguinte endereço: Email: consulta.iluminacao@xxxxxx.xx.gov.br  ou ainda, por 
escrito, preferencialmente acompanhada de CD com cópia do mesmo conteúdo em arquivo eletrônico 
mediante protocolo, para Secretário de Serviços Urbanos  aos cuidados da Secretaria de Serviços 
Urbanos, até às 17h00 do dia xx de agosto de 2018, as quais, após registradas e consolidadas em 
relatório, serão disponibilizadas, posteriormente, na Internet, nos sítios acima mencionados. Os 
comentários e sugestões deverão ser apresentados com identificação completa do autor, conforme 
abaixo:  
CONSULTA PÚBLICA CONCORRÊNCIA PPP IP MUNICÍPIO XXX Nome / Denominação Social: , 
Endereço:  
Fone/Fax:  
E-mail:  
Responsável (em caso de empresa):  
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As sugestões consideradas adequadas serão incorporadas ao EDITAL e apresentadas no lançamento 
oficial.  
 
Prefeito Municipal do MUNICÍPIO XXX 
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ANEXO VII  

EXTRATO DE PARECER JURÍDICO EM RELAÇÃO À 

REGULAMENTAÇÃO DA COSIP16. 

 

 
“3. A Necessidade Uma Lei Complementar Para Regular a COSIP nos Municípios 
O artigo 149-A ao facultar aos municípios a instituição da COSIP, não definiu qual seria a sua base de cálculo, o seu fator 
gerador entre outros elementos da regra matriz. Isso fez que com os municípios definissem as mais variadas formas de como 
definir o fato gerador, bem como estabelecer o quantum para se chegar à base de cálculo da referida contribuição” 

3. A Necessidade Uma Lei Complementar Para Regular a COSIP nos Municípios 
O artigo 149-A ao facultar aos municípios a instituição da COSIP, não definiu qual seria a sua base de cálculo, o seu fator 
gerador entre outros elementos da regra matriz. Isso fez que com os municípios definissem as mais variadas formas de como 
definir o fato gerador, bem como estabelecer o quantum para se chegar à base de cálculo da referida contribuição. 

Neste caso, indubitavelmente, seria necessário um instrumento adequado para que se pudesse haver uma definição sobre o 
fato gerador e a base de cálculo da COSIP, vez que não se é aceitável dentro do sistema tributário nacional a inserção de 
tributos sem os elementos necessários já previamente estabelecidos. 

É neste cenário que se analisa o papel da lei complementar. O artigo 146 da Constituição Federal define exatamente as suas 
funções. No contexto ora estudado, é pertinente o estudo do inciso III, alínea "a" do dispositivo supramencionado que traz a 
seguinte redação: III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de 
tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes. 

Resta evidente a necessidade uma lei complementar que venha a regular o fato gerador e a base de cálculo da COSIP, deixar 
tal critério para os municípios pode ocasionar uma verdadeira desordem tributária. Mesmo assim muitos municípios 
começaram a editar suas próprias leis complementares para justamente criar essa regulação não prevista no art.149-A da 
CF/88. 

Um exemplo disso é o município de São José/SC que definiu a lei complementar 7/2002 como se procederia ao fato gerador 
da COSIP e sua base de cálculo dispondo o artigo 2º que a contribuição de que trata o artigo anterior corresponderá ao custo 
mensal do serviço de iluminação pública, rateando entre os contribuintes, de acordo com os níveis individuais de consumo 
mensal de energia elétrica. 

O município supramencionado acabou definindo o quantum devido a cada um pela COSIP através da quantidade gasta de 
KWh por cada usuário de energia elétrica, estabelecendo diferenças ainda sobre consumidores residenciais, consumidores 
do comércio e o poder público como consumidor, bem como consumidores primários. 

Alguns municípios sequer utilizaram lei complementar para a regulamentação da COSIP, apenas as instituíram por lei 
municipal, se utilizando da faculdade conferida pelo artigo 149-A da CF/88. Como exemplo podemos falar do Município de 
São Paulo que por meio da Lei 13.479/02 instituiu a contribuição de iluminação pública do referido município. 

Desta lei chama a atenção ao artigo 4º que possui redação: O valor da Contribuição será incluído no montante total da fatura 
mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá à classificação abaixo: I - R$ 3,50 (três 
reais e cinquenta centavos) para os consumidores residenciais; II - R$ 11,00 (onze reais) para os consumidores não-

                                                
16 
https://www.lex.com.br/doutrina_27139077_UMA_BREVE_VISAO_SOBRE_A_CONTRIBUICAO_PARA_O_CUSTEIO_DO_SERVICO_DE_I
LUMINACAO_PUBLICA__COSIP.aspx 
 

https://www.lex.com.br/doutrina_27139077_UMA_BREVE_VISAO_SOBRE_A_CONTRIBUICAO_PARA_O_CUSTEIO_DO_SERVICO_DE_ILUMINACAO_PUBLICA__COSIP.aspx
https://www.lex.com.br/doutrina_27139077_UMA_BREVE_VISAO_SOBRE_A_CONTRIBUICAO_PARA_O_CUSTEIO_DO_SERVICO_DE_ILUMINACAO_PUBLICA__COSIP.aspx
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residenciais. Parágrafo único. O valor da Contribuição será reajustado anualmente pelo mesmo índice utilizado para o reajuste 
da tarifa de energia elétrica. 

Fazendo uma análise de apenas uma lei municipal de São Paulo e uma lei complementar de São José percebemos como se 
adotou critérios diferentes na definição da base de cálculo e seu fato gerador. Imagine então a tamanha problemática se fosse 
o caso de analisar as leis que instituíram a contribuição de iluminação pública dos mais de 5.000 municípios do país. 

Neste sentido, Sacha Calmon Navarro Coêlho traz os seguintes ensinamentos acerca da importância de uma lei complementar 
para estabelecer critérios de base de cálculo e fato gerador a níveis nacionais: 

A grande força da União como ente legislativo em matéria tributária resulta de que o Senado, através de resoluções, fixa 
bases de cálculos e alíquotas de vários tributos da competência de Estados e Municípios, e de que, através de normas gerais, 
o Congresso Nacional desdobra as hipóteses de incidência e, muita vez, o quantum debeatur desses tributos, exercitando 
controle permanente sobre o teor e o exercício da tributação no território nacional. A vantagem está na unificação do sistema 
tributário nacional, epifenômeno da centralização legislativa. De norte a sul, seja o tributo federal, estadual ou municipal, o 
fato gerador, a obrigação tributária, seus elementos, as técnicas de lançamento, a prescrição, a decadência, a anistia, as 
isenções etc, obedecem a uma mesma disciplina normativa, em termos conceituais, evitando o caos e a desarmonia (Coêlho, 
2006, p.99/100). 

O que chama atenção é que o próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 576.675/SC julgou pela 
constitucionalidade da COSIP, este acórdão será estudado em momento posterior no presente ensaio. Ainda cabe mencionar 
que existem tribunais que ao invés de suscitar uma posição divergente do STF, acabam por acenar no mesmo sentido 
declarando a constitucionalidade de um tributo, onde a sua implantação ataca a vários ditames preconizados no sistema 
tributário nacional. 

Para ilustrar o comentário acima, cabe trazer o seguinte julgado do TJ/GO: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC. RETRATAÇÃO. Apesar desta Corte de Justiça haver manifestado 
por inúmeras vezes pela inconstitucionalidade da cobrança da COSIP, a questão hoje encontra-se pacificada pelo Supremo 
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 573675/SC, em que o órgão de Cúpula declarou 
ser constitucional a cobrança da contribuição para custeio de iluminação pública. Assim, em observância à UNIFORMIZAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA A FIM DE assegurar a estabilidade jurídica, mister fazer um juízo de retratação, uma vez que a 
manutenção da decisão anterior nada beneficiaria a pacificação social, de outro modo, forçaria a interposição de recurso junto 
à instância superior, cujo resultado já seria conhecido. Destarte, em face da natureza sui generis da COSIP, afasta-se a 
exigência de edição de lei complementar Nacional, por conseguinte, o vício de inconstitucionalidade formal, eis que a 
exigibilidade fica adstrita aos impostos. No mesmo sentido, não há que se falar em vício material, haja visa que a vinculação 
da cobrança do tributo ao consumo particular de energia elétrica não desrespeita o princípio da isonomia tributária ante a 
impossibilidade de realizar uma identificação pormenorizada de todos os usuários do serviço de iluminação pública. AÇÃO 
DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE." (TJGO, Tribunal Pleno. Rel. Des. João Ubaldo Ferreira, processo 200801290630, J 
746 de 26/01/2011). (Disponível em. http://www.tjgo.jus.br/docs/servicos/diariodajustica/2011/jan/DJE_746_I_25012011.pdf , 
acesso em: 13/08/2013. 
Ademais, o artigo 24 da CF estabelece que legislar sobre direito tributário será uma competência concorrente entre os entes 
federados. Porém, o parágrafo 1º do artigo supramencionado dispõe que caberá a União estabelecer normais gerais em 
matéria tributária. É de conhecimento que essa norma de caráter geral para regular o mecanismo tributário nacional se dá por 
lei complementar, uma vez que o seu crivo de aprovação é mais rígido do que uma lei ordinária. 

O que ainda é incompreensível é a falta de uma lei complementar por parte da União para definir critérios igualitários da 
COSIP a todo nível territorial. No momento em que STF e outros tribunais vão editando seus posicionamentos acerca do 
assunto, demonstrando posicionamento favorável aos municípios criarem seus fatos geradores e base cálculo próprios, acaba 
enfraquecendo ainda mais a possibilidade de uma lei complementar regulamentadora a nível nacional por meio de uma 
pragmática não jurídica. 

Embora de competência do município e do Distrito Federal a instituição da COSIP, deixar que mais de 5.000 instituam os mais 
diferentes fatos geradores e diversas bases de cálculo, amparados por uma decisão proferida pelo STF, pode vir a ocasionar 
uma verdadeira desordem no sistema tributário nacional, fazendo que estes entes tributantes estabeleçam critérios de acordo 
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com sua conveniência e oportunidade, entrando assim, em uma perigosa zona de penumbra no cenário jurídico/tributário, ou 
seja, da insegurança jurídica, afinal, a competência residual, e privativa, da União restou prejudica, bem como, restou ofendida 
o disposto constitucional que reserva certa matéria tributária à regulamentação federal. 

4. A Diferenciação da COSIP Com os Demais Tributos 
Primeiramente, cabe fazer a distinção entre a COSIP e as taxas. Por aparentarem semelhantes, possível é a visualização de 
certa confusão na distinção entre a taxa e a contribuição de iluminação pública. Neste sentido se perfaz a importância em 
diferenciá-las. A taxa está disposta no artigo 145 da CF/88 e também se encontra prevista no artigo 77 do CTN e possui a 
seguinte redação: 

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base 
de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 

Cumpre salientar que as taxas acabam sendo uma espécie de tributo cujo seu fato gerador, este preconizado no artigo 4º do 
CTN, fica atrelado a um agir/atuar do Estado, prestando uma atividade ao particular que poderá consistir no exercício regular 
do poder de polícia, ou então, na prestação ao contribuinte de um serviço público específico e divisível. 

Sendo assim, o Estado é o detentor de uma determinada atividade e, em razão disso, acaba cobrando uma contraprestação 
(taxa) de quem é beneficiado da atividade prestada. Para o presente estudo será pertinente apenas a análise do fornecimento 
do serviço público pelo Estado, não sendo no momento, o poder de polícia de extrema relevância para uma análise mais 
aprofundada. 

Antes de tudo, insta entender o que é serviço público para poder fazer as implicações tributárias acerca do tema. Neste 
sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo nos trazem o seguinte conceito sobre o tema analisado: 

serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem, em si, mesmas, 
utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, executada sob o regime jurídico de direito público pela 
administração pública ou, se for o caso, por particulares delegatórios (concessionários e permissionários, ou, ainda, em 
restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público (ALEXADRINO; PAULO, 2010, p.633) 

Explicado o conceito de serviço público, cabe agora perfazer um estudo sobre as taxas provenientes dos serviços. Como já 
foi visto as taxas têm o seu fato gerador proveniente de uma atividade estatal. Dessa maneira, o Estado promove uma 
atividade que é prestada em favor do contribuinte. 

Para configurar um serviço remunerado por taxa, é necessário atender algumas características, uma delas é a natureza do 
serviço, este precisa ser divisível, ou seja, cada usuário, isoladamente irá aproveitar/fruir do serviço prestado ou ainda, que 
este serviço esteja a disposição do contribuinte/consumidor, não precisando este necessariamente estar usando o serviço. 

No caso do serviço indivisível, o Estado promove esta atividade visando atender a coletividade, não procurando beneficiar 
pessoa determinada, a forma de custear essa atividade ocorre mediante o pagamento de impostos por parte do contribuinte. 
Por sua vez, o serviço divisível também deverá ser específico. Neste sentido cabe trazer a colação o artigo 79 do CTN que 
trás justamente estes dois requisitos. Vejamos sua redação: 

Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, 
quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II - específicos, quando possam ser destacados em 
unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas; III - divisíveis, quando suscetíveis de 
utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. 

Denota-se que são requisitos cumulativos, sendo assim, a cobrança da taxa só será possível mediante cumprimento destes 
dois requisitos. No que tange a especificidade, cabe salientar que está característica permite identificar o sujeito passivo da 
relação tributária, identificando assim, quem será o usuário a receber a prestação do serviço. 

No que pertine à divisibilidade, o serviço prestado e que poderá ser cobrado por taxa é aquele que poderá ser individualizado, 
dessa forma, sendo assim, tal prestação trará benefícios individuais daquele que será compelido a pagar a taxa por seu 
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serviço. Sendo assim, pode-se concluir que só poderá um serviço ser cobrado por taxa se atender à divisibilidade e à 
especificidade. 

Superada a fase explicativa da taxa, cabe destacar o porquê da contribuição de iluminação pública não ser considerado um 
serviço público, tendente a ser remunerado por meio de taxa. A COSIP acaba que não possui os dois requisitos básicos para 
se enquadrar como um serviço a ser prestado como taxa, que são como já explicitados acima, a divisibilidade e a 
especificidade. Neste sentido, aponta-se o seguinte julgado acerca do tema: 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 176 E 179 DA LEI MUNICIPAL 
Nº 480, DE 24.11.83, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.244, DE 20.12.93. Tributo de exação inviável, posto ter por 
fato gerador serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, a ser 
custeado por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais. Recurso não conhecido, com declaração de 
inconstitucionalidade dos dispositivos sob epígrafe, que instituíram a taxa no município. 

Cumpre ainda salientar que o STF se posicionou a respeito do tema, editando a súmula 670 que preconiza que o serviço de 
iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Ao vislumbrar as características da taxa, insta destacar 
características inerentes a COSIP que ajudará a elucidar na diferenciação dos temas debatidos neste tópico. 

A COSIP remunera serviço prestado de natureza geral. A sua forma de custeio teoricamente deveria ser realizada mediante 
impostos, o que não ocorre, pois o artigo 149-A trouxe sua natureza jurídica como contribuição, porém, torna-se difícil 
vislumbrá-la como tal espécie. 

Neste sentido, Kiyoshi Harada, explica o porquê da COSIP não ser uma contribuição, vejamos: 

Para caracterização da contribuição social ou da taxa de serviços, não basta a destinação específica do produto da 
arrecadação do tributo. É preciso que se defina o beneficiário específico desse tributo, que passará a ser o seu contribuinte. 
Se a comunidade inteira for beneficiária, como no caso em estudo, estar-se-á diante de imposto, e não de contribuição. 
(Kiyoshi Harada, Contribuição para custeio da iluminação pública, em Repertório de Jurisprudência IOB, nº 6/2003, 2ª 
quinzena de março de 2003, vol. I, pág. 217) 

No nosso ordenamento jurídico temos apenas três tipos de contribuições previstas. São elas: a) as sociais, para custeio da 
seguridade, elencadas no artigo (art. 195 da CF); b) as corporativas, de interesse das categorias profissionais ou econômicas 
(art. 149 da CF); c) as de intervenção no domínio econômico, as CIDE´s (art. 149 da CF). 

Neste sentido Luciano Amaro expõe seu pensamento acerca do fato da seguinte maneira: 

Iluminação pública não é serviço a que pudesse ter ser atrelada a figura da taxa, dado que não é divisível. Quedaria, portanto, 
no campo dos serviços gerais e indivisíveis, financiáveis pelas receitas dos impostos, a exemplo de outras atividades 
desempenhadas pelo Poder Público no interesse da comunidade (bombeiros, segurança pública, etc). Com o intuito de dar 
uma nova fonte de receita para os Municípios e (Distrito Federal), a Emenda criou mais um exemplar dessas figuras insólitas, 
genericamente batizadas com o nome de contribuição, que se distinguem umas das outras pela finalidade a cujo atendimento 
se destinam. (Amaro, 2011, p.78) 

A COSIP não poderia adentrar às contribuições sociais, visto que é um serviço que sua finalidade não envolve pertinência 
temática à seguridade. Também não possui qualquer ligação com as categoriais profissionais. Por fim, a COSIP também não 
se enquadraria como um CIDE, visto que sua utilização não se dá para qualquer tipo de intervenção no domínio econômico. 

Brito (apud Pausen, 2009, p. 173), salienta que: 
a natureza jurídica da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é mesmo a de uma contribuição não 
tributária, porque, além de não se enquadrar na facti specie do tributo, constitucionalmente posta, também, também tem sua 
correspectividade na prestação do serviço de iluminação pública que terá de ser efetiva. Não é um tributo e, por isso, não lhe 
segue o modelo normativo. 

Ao que se parece a COSIP possui mais características que a assemelham ao imposto, razão pela qual fato gerador deste tipo 
de tributo deve ser uma atitude praticada pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária, devendo ser desvinculado de uma 
atividade estatal direta e especificamente destinada. Basta mencionar o artigo 16 do CTN que traz a seguinte redação: 
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"Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte". 

Sabbag sinaliza da seguinte maneira ao analisar o fato gerador do imposto: 

o fato gerador do imposto é uma situação é uma situação (por exemplo, aquisição de renda, prestação de serviços etc.) que 
não supõe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte, significando que para 
exigi-lo de certo indivíduo não é preciso que o Estado lhe preste algo determinado (Sabbag, 2012, p.404). 

Sendo assim, insta ressaltar que os serviços considerados universais que são prestados para a coletividade, não havendo 
possibilidade de se demarcar quem são os verdadeiros beneficiários ou qual o grupo de pessoas que obtém proveito dele, 
são os serviços cujo custeio será realizado com a receita dos impostos. 

Ainda cabe mencionar mais um posicionamento do professor Sabbag que leciona sobre o tema desta forma: 

Insta mencionar que o imposto é, concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não afetada. É que 
a receita dos impostos visa custear as despesas públicas gerais ou universais, v.g., educação, segurança pública, limpeza 
etc. Além disso a receita do imposto não pode se atrelar a qualquer órgão, fundo ou despesa, consoante a proibição derivada 
do princípio da não afetação, consoante inciso IV do artigo 167 da Carta Magna"(Sabbag, 2012, p.404). 

Ao que se parece a COSIP se assemelha natureza ao imposto, em decorrência do serviço de iluminação pública ser universal, 
prestado a toda uma coletividade. O que merece ser analisado de forma mais contundente, é a natureza do serviço que se 
pretende custear com a instituição do tributo. 

Destarte, a incidência da COSIP não irá depender da realização de uma atividade estatal, relacionando-se de forma direta 
com o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Embora vejamos semelhanças entre os impostos e a COSIP, ela não pode 
ser considerada um imposto por não haver disposição legal neste sentido. 

O serviço de iluminação pública acaba se inserindo naquele campo onde o Estado por conta própria assumiu o papel de 
prestar este serviço a toda uma coletividade, sendo assim, tal atividade não se insere para intervir no domínio econômico, 
sendo campos incompatíveis, portanto são campos de atuação diferentes. 

Quando o estado cria um tributo como a COSIP para custear a prestação de um serviço público, acaba interferindo na esfera 
dos interesses particulares. Cabe ressaltar que a COSIP originalmente é cobrada de quem tem ligação com o fornecimento 
de energia elétrica. 

Cabe salientar que o consumo de energia dos prédios públicos de uso especial, não será custeado pela COSIP, visto que 
esta se destina apenas para o custeio do serviço de iluminação pública. 

Acerca do tema, Leandro Paulsen: 

serviço de iluminação pública x iluminação dos bens de uso especial. A competência é para instituição de contribuição para o 
custeio do "serviço de iluminação pública". O serviço de iluminação pública é aquele que é prestado à população em caráter 
geral nos logradouros públicos. Não se presta, pois, ao custeio de despesas de energia relativas aos bens públicos de uso 
especial, como as dos prédios em que funcionem órgãos administrativos do Município ou a câmara de vereadores. Tal desvio, 
se normativo, autoriza o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, ao menos parcial, devendo-se verificar em que 
medida desborda da autorização constitucional, reduzindo-se o tributo ao patamar adequado. Se eventual, decorrente de 
desvio de recursos, a solução estará na responsabilização do responsável. (Paulsen, 2009, p.173). 

Há uma contrariedade entre o serviço de iluminação pública e o fornecimento de energia elétrica residencial. Acontece que o 
primeiro deve ser prestado pelo Estado, enquanto o segundo geralmente é fornecido por meio de concessionárias, onde o 
Estado delega uma função que é originalmente sua. A COSIP é um tributo para o custeio da iluminação de vias públicas, 
logradouros. 

Entretanto, o responsável pelo pagamento do tributo supramencionado acaba sendo o contribuinte/consumidor da energia 
elétrica residencial. O serviço de energia elétrica abrange um número indeterminado de beneficiários, que gozarão de tal 
serviço, sendo este essencial para a coletividade. 



 Evaluation and Identification of Pipeline of Cities for Structuring PPPs  
for Public Street Lighting In Brazil 

Banco Mundial e Caixa Econômica Federal 

Toolkit para elaboração de Estudos de Pré-viabilidade em IP  

Projeto no: 6164 78 

Já o fornecimento de energia residencial é algo individualizado, é fruído de forma separada pelos adeptos de tal serviço. 
Destarte, é imperioso concluir que os beneficiários de tais serviços não são necessariamente as mesmas pessoas, vez que 
um serviço é de natureza geral e o outro é de caráter individual. 

Como a COSIP acaba não se inserindo nas modalidades tributárias como imposto, taxa, contribuições, todas as distinções já 
devidamente explicadas, bem como não há como enquadrá-las dentro da seara das contribuições de melhoria e muito menos 
dos empréstimos compulsórios, é preciso fazer uma análise crítica a respeito do tema. 

Ao que se parece a COSIP nada mais é do que uma "camuflagem" para antiga taxa de iluminação pública já julgada 
inconstitucional tantas vezes pelo STF. Neste mesmo sentindo O art. 149-A definiu a natureza jurídica da COSIP como 
contribuição, porém a doutrina fez toda uma análise sobre o tema. Para reforçar tal posicionamento Kiyoshi Harada traz o seu 
posicionamento sobre a natureza jurídica da COSIP. Segundo ele: 

Repetiu-se a mesma tática utilizada, na esfera federal, em nível de legislação ordinária, quando convolou o antigo IPMF em 
CPMF, para contornar a decisão da Corte Suprema, sem que tivesse mudado o fato gerador da obrigação tributária. O tributo 
só mudou de gênero masculino para gênero feminino, sem alteração de seu conteúdo. Lá transformou-se o imposto em 
contribuição. Aqui transmudou-se a taxa em contribuição, pelo toque mágico da varinha do legislador constituinte derivado. 
Ora, chamar de contribuição, uma exação que não o é, nem pode ser, não faz desaparecer o vício que contaminava o projeto 
anterior, o qual, previa a instituição de taxa de iluminação, sem que houve serviço público específico e divisível. Contribuição 
social é tributo de destinação intrínseca, ou seja, tributo vinculado à atuação do Estado. Caracteriza-se pelo fato de o Estado, 
no desenvolvimento de determinada atividade de interesse geral, acarretar maiores despesas em prol de certas pessoas 
(contribuintes), que passam a usufruir de benefícios diferenciados dos demais (não contribuintes). Enfim, assenta-se a 
contribuição social no princípio da maior despesa estatal, provocada pelo contribuinte e na particular vantagem a ele 
propiciada pelo Estado. (Disponível em: http://www.hugomachado.adv.br. Acesso em 23.07.2013. 

Ainda em análise, Hugo de Brito Machado: 

"Os recursos destinados ao custeio da iluminação pública eram obtidos com a denominada "taxa de iluminação pública". O 
Supremo Tribunal Federal, todavia, declarou inconstitucional aquela "taxa". Poderia o constituinte reformador validar dita 
exação simplesmente dando-lhe o nome de contribuição? Admitir a validade da norma introduzida na Constituição pela 
Emenda 39, como se vê, é admitir a destruição do sistema tributário". (Disponível em: http://www.hugomachado.adv.br. 
Acesso em: 23.07.2013. 

5. Base de Cálculo e Alíquota da COSIP 
Insta ressaltar que o fim buscado com a instituição de tal tributo já veio delineado na Constituição. A arrecadação da COSIP 
deve ser obrigatoriamente, destinado a alcançar as metas objetivadas, não possibilitando que o lucro proveniente seja 
destinado em alguma atividade diversa que o custeio da iluminação pública. Também não é permitida a obtenção de valores 
acima do necessário para realização de tal serviço. 

A EC 39/02 ainda permitiu que tal tributo pudesse ser cobrado na conta de energia a ser paga pelo consumidor. Ainda sobre 
a emenda, esta não definiu a base de cálculo que seria utilizada na instituição de tal tributo. Isso acaba ocasionado uma 
problemática enorme, porque ficou a carga de cada município instituir sua base de cálculo. Acaba ocorrendo que o ente 
tributante se utiliza de base de cálculo e alíquota de outros tributos. 

A respeito do tema é importante mencionar o seguinte posicionamento de Andrade (apud Pausen, 2009, p. 174/175), salienta 
que: 
"Pela inconstitucionalidade da nova contribuição em razão de identidade com o ICMS. "é autorizado concluir que 
inconstitucional a contribuição especial para custeio do serviço de iluminação pública, instituída pela Emenda Constitucional 
de número 39 (artigo 149-A da Carta de 1988), em face da identidade de sua base de cálculo (consumo de energia elétrica) 
com a do ICMS incidente sobre energia elétrica." (Andrade, Valentino Aparecido de. A Inconstitucionalidade da Contribuição 
para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. RDDT 97/113, out/03) 

Ocorrendo tal fato, acaba ocorrendo uma violação ao sistema tributário, visto que ao instituir um novo tributo, ele deve ser 
alíquota e base cálculo próprios, não podendo utilizar o de outro tributo já existente, sob pena de violar o sistema tributár io 
nacional e, assim, causar a inconstitucionalidade da norma municipal que possibilitou a cobrança da COSIP, sendo assim, 
uma vez verificada a inconstitucionalidade da lei, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade poderá ser proposta com o fito de 
derrubar tal tributo. 
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6. A COSIP Relacionada Com o Princípio Constitucional da Não Afetação da Receita dos Impostos 
Como já foi analisada no presente estudo, a COSIP é chamada de contribuição por mera disposição legislativa, mostrando-
se tal nomenclatura inapropriada para as suas características tributárias. Sua natureza jurídica acaba se assemelhando mais 
com os impostos. 

Tal conclusão decorre do fato que a contribuição de iluminação pública não teve seu fato gerador estabelecido no artigo 149-
A da CF/88. Ademais, é serviço uti universi,sendo indivisível, e assim, já não se pode falar que sua natureza é de taxa e nem 
de contribuição. Sabe-se que o único tributo cujo fato gerador não é vinculado a uma atividade estatal específica, voltada em 
beneplácito ao contribuinte/consumidor é justamente a figura dos impostos. 
Uma vez estudado o tema da COSIP, faz-se necessário analisar o princípio da não afetação da receita dos impostos, este se 
encontra previsto no artigo 167, IV da CF/88. Dele decorre a lição de que não pode vincular a receita proveniente dos impostos 
a qualquer a órgão, fundo ou despesa. 

Vejamos o que sinaliza a redação do artigo 167, IV da Constituição Federal: 

Art. 167 - São vedados: (...) 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo. 

Ainda neste sentindo, cabe mencionar o ensinamento de Torres (apud Sabbag, 2012, p. 405), dispondo acerca do assunto da 
seguinte maneira: 

Por força de tal vedação, que mais se mostra como regra do que como "princípio" - haja vista não se pôr como "um fim a ser 
buscado, mas uma vedação a ser observado pelo legislador". 

Esse princípio ganha bastante relevância quanto ao planejamento que deve ser feito pelo poder Executivo, vez que a receita 
proveniente dos impostos deve arcar com os serviços mais essenciais a serem prestados a toda uma coletividade, não 
podendo vincular o capital que entrará nos cofres públicos a uma destinação específica. Porém, o que ocorre é que muitas 
vezes esse planejamento é mal feito e a renda dos impostos já está todo comprometida. 

Quando não ocorre esse planejamento, acaba comprometendo-se uma possível gestão equilibrada dos gastos públicos. A 
partir do momento em que a receita proveniente de um imposto já se encontra atrelada, não há como atender as necessidades 
de toda uma coletividade em determinadas áreas. 

A partir do momento em que a Emenda Constitucional 39/02, inseriu o artigo 149-A a CF/88 e determinou qual seria a 
destinação específica a que voltaria a contribuição de iluminação pública, percebe-se uma afronta justamente ao princípio da 
não afetação da receita dos impostos. 

Resta procurar saber se a COSIP seria então uma exceção ao princípio da não afetação da receita dos impostos prevista no 
artigo 167, IV da CF/88. Ocorre que o artigo 149-A da CF/88 ao instituir tal contribuição, definiu que toda arrecadação será 
destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, sendo esta, a principal característica decorrente da COSIP. 

O cerne da questão se encontra justamente em saber se o poder constituinte reformador ultrapassou os seus limites ou não 
ao vincular uma receita proveniente a uma atividade estatal específica. Neste sentindo, Hugo de Brito Machado sinaliza acerca 
do tema da seguinte maneira: 

"Há quem sustente, com razão, que essa vedação não se aplica às contribuições (Maria Alessandra Brasileiro de Oliveira, As 
contribuições no sistema tributário brasileiro, em As contribuições no sistema tributário brasileiro, coordenação de Hugo de 
Brito Machado, Dialética/ICET, São Paulo/Fortaleza, 2003, pág. 463). É importante, porém, saber porque. Não se aplica 
precisamente porque as contribuições devem ter destinação constitucionalmente determinada. Seria um absurdo, portanto, 
admitir-se que o denominado constituinte reformador, vale dizer, o Congresso Nacional no uso de sua competência para 
reformar a Constituição, possa burlar esse dispositivo atribuindo aos Municípios e ao Distrito Federal competência para criar 
contribuição que na verdade como tal não se caracteriza, porque não é vinculada a uma categoria ou grupo social com o qual 
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a atividade a ser custeada tenha alguma referibilidade, mas tem verdadeira natureza jurídica de imposto, porque destinada 
ao custeio de atividade de interesse geral". (Disponível em: http://www.hugomachado.adv.br. Acesso em: 29.07.2013. 

Ao que se percebe o artigo 149-A da CF/88, ao vincular a receita proveniente de uma "contribuição" com natureza de imposto 
a uma atividade específica, pode acabar abrindo perigosos precedentes para que tal ato se repita novamente. Além do que, 
atrapalha todo um planejamento realizado pelo Executivo, uma vez que vincula a renda proveniente dos tributos, impedindo 
assim uma otimização do plano orçamentário. 

Ainda há que se falar que uma vez em que o poder de reforma cria tributos com características de impostos, apenas atribuindo 
outro nome, "camuflando" a sua natureza de impostos, para que assim, possa vincular a sua receita a determinadas atividades 
a serem prestadas pelo Estado, acaba de certa forma ferindo o sistema tributário nacional, além de garantias previstas na 
Carta Maior. 

Ao falar sobre tal tema, não podemos deixar de mencionar a análise feita por Hugo de Brito Machado acerca do assunto ora 
analisado. Para ele a contribuição de iluminação pública acaba destruindo o sistema tributário nacional. Vejamos o que pensa 
o saudoso tributarista: 

Se é válida, porque autorizada por Emenda Constitucional, uma "contribuição" que tem as características essenciais de um 
imposto, poderá então o constituinte reformador substituir todos os impostos por contribuições, contornando assim a vedação 
do art. 167, IV. E porque não poderia então instituir contribuições sem obediência ao princípio da anterioridade ao exercício 
financeiro de cobrança? E porque não poderia assim, aos poucos, destruir todas as garantias que a Constituição 

Outorgou ao cidadão contribuinte? Os recursos destinados ao custeio da iluminação pública eram obtidos com a denominada 
"taxa de iluminação pública". O Supremo Tribunal Federal, todavia, declarou inconstitucional aquela "taxa". Poderia 
constituinte reformador validar dita exação simplesmente dando-lhe o nome de contribuição? Admitir a validade da norma 
introduzida na Constituição pela Emenda 39, como se vê, é admitir a destruição do sistema tributário. (Disponível em: 
http://www.hugomachado.adv.br. Acesso em: 29.07.2013. 

O princípio da não afetação da vinculação da receita dos impostos ao trazer esta proibição, quis proteger toda uma 
coletividade, visto que esses serviços de caráter universal, não vinculados, não possuem um grupo determinado de 
beneficiários. É diferente do que ocorre com as contribuições de especiais, neste caso, a atividade a ser desenvolvida pelo 
sujeito ativo da relação jurídica tributária irá beneficiar uma classe determinada, sendo assim, a vinculação da receita a uma 
destinação específica, será lícita e possível. 

7. A (in)Constitucionalidade da COSIP 
Como já foi estudado neste trabalho, o STF já proferiu julgados reconhecendo a constitucionalidade da COSIP, porém, o que 
se percebe que a Emenda 39/02 ao instituir o artigo 149-A da CF/88 acabou por criar um dispositivo que embora tenha sido 
declarado constitucional tal assertiva não parecer ser mais adequada quando se faz uma análise mais minuciosa sobre tal 
disposição legal, isto é, infere-se que tal constitucionalidade é no mínimo duvidosa. 

Ao assemelharmos as características da COSIP com a dos tributos, chegou-se a conclusão que se parecem mais com os 
impostos do que qualquer outro tributo, partindo-se dessa premissa, pode-se perceber então que a COSIP, abriria uma brecha 
para que o Legislativo interferisse no planejamento orçamentário do executivo, sendo assim, causando atrito e uma tendência 
de separação dos poderes. 

Para José Eduardo Soares de Melo traz um posicionamento acerca do assunto, ele analisa a COSIP sob o seguinte prisma: 

Esta esdrúxula contribuição não se compadece com a sistemática constitucional tributária, porque reveste a fisionomia da 
malsinada taxa de iluminação pública, com inconstitucionalidade decretada pelo STF [...]. Havendo o STF caracterizado a 
espécie tributária como "imposto" (exação não vinculada à atuação do Poder Público), não há embasamento constitucional 
para travesti-lo em outra espécie - "contribuição" como se a simples denominação pudesse alterar sua essência jurídica. Esta 
contribuição não se direciona a um grupo determinado de pessoas (ao contrário, atende a um número infinito da população 
municipal); não causa benefício especial ao contribuinte (mas à coletividade); e nem se vinculada determinada entidade. 
Continua sendo caracterizado como imposto com destinação específica, de notória inconstitucionalidade (Melo, 2008, p.114). 
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Ademais, se considerarmos a COSIP, com natureza tributária dos impostos, ocorreria também violação clara ao princípio da 
não afetação dos impostos, preconizado na Constituição por meio do artigo 167, IV, da CF/88, onde fica vedado dar uma 
destinação específica a receita proveniente dos impostos. 

Conforme já abordado estes assuntos no presente estudo, ainda é preciso realizar uma análise sobre uma possível 
inconstitucionalidade no que tange a competência tributária, se realmente a instituição deste tributo, pode ser feita por meio 
dos Municípios e Distrito Federal, e, em caso de não ser, de quem seria a competência tributária. 

Ives Granda da Silva Martins ensina que competência tributária é: 

A competência tributária é, em síntese, uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes das quais são portadoras as 
pessoas políticas, consubstanciada na faculdade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos. Configura 
tema eminentemente constitucional. Uma vez cristalizada a delimitação do poder legiferante, pelo seu legítimo agente (o 
constituinte), a matéria dá-se por pronta e acabada, carecendo de sentido sua reabertura em nível infraconstitucional. (Martins, 
2013, p.789). 

Uma vez definido o conceito de competência tributária, cabe fazer uma breve explanação sobre qual a competência cabível 
a cada ente da federação. Ainda cabe salientar que a competência é única e genuína, abarcando características importantes, 
tais como: intransferível, irrenunciável e indelegável. 

No que pertine a competência privativa, temos que esta é única e exclusiva de cada ente tributante. Ela abarca somente 
impostos e algumas contribuições. Já a competência comum é aquela que se refere aos tributos vinculados, destinando às 
taxas e contribuições de melhoria, sendo detentor de tal competência a União, os Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Já a competência cumulativa como o próprio nome diz, é a possibilidade de uma multiplicidade em acumular mais de uma 
competência, um caso bem típico dessa competência será a conferida à União quando existirem territórios federais, cabendo 
a instituição dos tributos nesta localidade a cargo da União. 

No que tange a competência especial, essa será de competência da União e de forma excepcional a outro ente da Federação. 
Essa competência confere a prerrogativa de instituir empréstimos compulsórios, estes instituídos mediante aprovação de lei 
complementar, e contribuições especiais. 

Temos ainda a competência residual, esta serve para instituir tributos diversos dos já nominados, sendo privativa da União, 
por meio dela, poderão ser criados os impostos residuais e as contribuições especiais residuais, ambos mediante aprovação 
por lei complementar e desde que possuam fato gerador e base de cálculos próprios, não podendo ser utilizado as de outros 
tributos já existentes. 

Por fim, temos a competência extraordinária, que também será conferida a União, podendo ser utilizada para criar o imposto 
extraordinário de guerra, sendo assim, é um tributo federal, instituído em caso de guerra, mediante lei ordinária, em situações 
de beligerância, com instituição provisória. Cabe mencionar que devido a situação que envolve este imposto ele poderá se 
utilizar de elementos de outros tributos. 

No sentido de violação a competência tributária, cabe trazer à colação o ensinamento de Alves (apud Paulsen, 2009, p. 173): 
"No sentido que a EC 39/02 teria incorrido em afronta ao princípio federativo, por modificar o figurino constitucional de 
discriminação de competências tributárias: "No caso da EC 39/02 estamos diante de contribuição destinada ao custeio do 
serviço de iluminação pública. Este serviço, por força do disposto no artigo 21, inciso XII, letra "b" está expressamente atribuído 
à competência da União, e, portanto, apenas a União teria também competência para criar eventual contribuição e não o 
Município, como previsto no artigo 149-A. [...] A Emenda Constitucional 39/02, ao introduzir a figura da contribuição sobre 
serviços de iluminação pública a ser exigida pelos Municípios e Distrito Federal, alterou a discriminação constitucional de 
competência posta pela Constituição de 1988". 

Embora a COSIP seja considerada uma competência cumulativa, conferida aos Municípios e Distrito Federal, parece uma 
dúvida no ar, conforme exposto acima, se realmente não seria uma competência conferida a União e que foi delegável de 
forma errônea a entes tributantes que a priori não poderiam receber tal poder para tributar. 
Neste sentido José Eduardo Soares de Melo ensina que: 
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"argumenta-se que a competência tributária para explorar os serviços e instalações de energia elétrica não é municipal e nem 
distrital, mas sim federal, nos termos do artigo 21, XII, b, ao dispor que compete à União explorar diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica, e o aproveitamento energético dos cursos 
de água, em articulação com os Estados, onde se situam os potencias hidroenergéticos. 

Assevera-se que a nova contribuição constitui-se numa fraude à coisa julgada, atingindo independência do Judiciário: "alveja 
o pacto federativo subjacente à partilha tributária, ao ensejar que uma tributação municipal restrinja o gasto de energia elétrica 
privativa de sujeição de ICMS: somente um novo imposto residual poderia ter sido cogitado como a necessária fonte de custeio 
do serviço de iluminação pública; o município não pode ser considerado contribuinte pelo fato de estar ligado à rede de 
fornecimento de energia domiciliar; e que a base de cálculo não pode alcançar as obras de extensão e melhoramento da rede 
elétrica pública, por serem encargos da concessionárias" (Melo, 2008, p.114/115). 

Não bastasse todos os argumentos trazidos neste tópico, ainda cabe apenas mencionar sobre a necessidade uma lei 
complementar que viesse a definir o fato gerador e a base de cálculo da COSIP, não deixando essa incumbência aos 
municípios e ao Distrito Federal, vez que isso poderia causar um verdadeiro caos no sistema tributário nacional, em razão do 
número exacerbado de municípios que temos em todo país. 

É difícil pensar na COSIP como um tributo que não venha a macular o sistema tributário nacional, uma vez que sua 
característica é de imposto e não de taxa, e assim, violaria o princípio da afetação, já que sua receita é vinculada. No que 
tange a competência ao que se parece o encargo para instituição de um tributo relacionado a energia deveria ficar a cargo da 
União e não dos Municípios. 

Sendo assim, ao que se parece a COSIP não passou de uma simples manobra política, uma vez que com a 
inconstitucionalidade da antiga taxa de iluminação pública, mas do que depressa os Municípios precisaram pensar em algo 
que viesse a substituir a esta taxa, uma vez que estavam perdendo importante fonte de proventos para os cofres municipais. 

Destarte, mais do que depressa o Congresso editou a Emenda Constitucional 39/02, inserindo o artigo 149-A da CF/88. Assim, 
o que se percebe é que a COSIP não mais do que a antiga taxa de iluminação pública, porém com um novo nome. É por isso 
que a COSIP recebe diversas críticas, a sua instituição, bem como seus elementos geram indubitáveis questionamentos para 
o contribuinte. 

Para se declarar a inconstitucionalidade da antiga taxa de iluminação pública, houve todo um trâmite, todo um tempo 
delongado, sendo esta uma vitória do contribuinte/consumidor, mas que durou muito pouco com o surgimento da COSIP. Este 
caso lembra o termo usado no direito como a "vitória de Pirro", tendo como essência do que adianta ganhar uma guerra se 
você tem perdas significativas. 

Neste sentido, do que adiantou ao contribuinte a súmula 670 do STF se a COSIP surgiu logo após, é como se para ele não 
tivesse alterado, pois continua pagamento o tributo, custeando um serviço no qual deveria ser arcado pelo poder público. Isso 
mostra que na grande maioria das vezes o termo usado por Ives Granda da Silva Martins "contribuintes apenados" se aplica 
muito ao direito tributário, o contribuinte/consumidor não tem escolha alguma sobre a carga tributária que lhe imposta, restando 
apenas o inconformismo e a necessidade de pagar tal tributação para não sofrer uma penalidade maior. 

Conclusão 
Após discorrer brevemente sobre a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública conclui-se o seguinte: 

1 A atividade tributacional corresponde ao exercício regular de um poder legiferante de instituir tributos. Contudo, quando se 
trata da COSIP, tal poder ou competência tributária fora aviltada, pois, caberia tão somente à União, no exercício da 
competência tributária residual, instituir tributo novo. Portanto, a predita contribuição foi equivocadamente inserida no 
ordenamento jurídico, pois neste, agora e equivocadamente, sãos os Municípios que a instituem e não a União. 

2 Conforme prescreve o art. 146 da CF/88, caberia à União legislar sobre matéria geral de direito tributário estabelecendo, 
assim, a regra matriz da COSIP. No entanto, isso não ocorreu, permitindo com que os Municípios, sem estarem previstos no 
art. 24 da CF/88, determinarem discricionariamente o fato gerador, o tempo e o espaço daquele, a sujeição passiva e o aspecto 
quantitativo da exação insurgindo-se, assim, gravemente contra a segurança jurídica, afinal restou ofendida a tipicidade 
fechada. 
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3 O serviço público custeado pela COSIP implica nitidamente em serviço geral e universal o que consequentemente fere a 
não afetação disposta no art. 167, IV da CF/88, bem como, o art. 4º do CTN em que se atribui a natureza tributária de um 
gravame consoante seus fato gerador, portanto, tal serviço deveria ser remunerado com o produto da arrecadação de 
impostos. 

4 Goza de constitucionalidade formal, simplesmente por estar no texto constitucional, todavia, não material, pois quando 
observada a norma, enquanto jurídica, por meio de seu grau de institucionalização formal, no caso da COSIP, ilidi-se a 
substância da exação. O que, diga-se corretamente, tal serviço indubitavelmente deveria ser remunerado por impostos, tributo 
típico da gestão pública. 

5 Deve ser tomada a COSIP como inconstitucional e inexigível ante à sua precariedade constitutiva e ao conteúdo (material) 
destoante do sistema tributário nacional, afinal, formalmente equivocada foi inserida na Constituição por não respeitar o 
sistema de distribuição de competências, bem como, sua materialidade afeta a tipicidade fechada que pressupõe forma e 
conteúdo a serem observados como hialina limitação ao poder do Estado de tributar. 
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