
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 185/2015 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR  QUE  INSTITUI  A  CONTRIBUIÇÃO  PARA  CUSTEIO  DOS
SERVIÇOS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  -  COSIP  -  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

O presente projeto de lei visa substituir norma que trata sobre a  a contribuição

para custeio de serviço de iluminação pública, prevista no art. 149-A da Constituição, e tem

como premissa a ampliação de sua arrecadação. 

 É, pois inquestionável que este Município de Itapoá seja o responsável direto pela

prestação do serviço de iluminação pública, bem como pela manutenção, operação e amplia-

ção do sistema de iluminação pública, podendo fazê-lo diretamente ou através de empresas

contratadas para este fim.

Dentro da base legal que suporta a presente propositura temos:

 A competência municipal para realização dos serviços, através da Constituição Federal:

“Art. 30 Compete aos Municípios:
(...)
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte co-
letivo, que tem caráter essencial.”

A disposição constitucional para a cobrança de tributo que foi incluída pela Emenda Consti -
tucional nº 39, de 2002:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contri-
buição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de ilumi-
nação 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.

 A disposição da Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilida-

de  Fiscal, que estabelece em seu artigo 11:

 “Art. 11 Constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de
competência constitucional do Ente da Federação.
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Parágrafo único – É vedada a realização de transferências voluntárias
para  que  não  observe  o  disposto  no  caput,  no  que  se  refere  aos
impostos.”

A previsão constitucional em questão teve sua origem em antiga reivindicação por

parte dos principais municípios brasileiros, todos, em comum, sofrendo as consequências da

escassez de recursos financeiros, contrapondo-se ao crescimento das demandas sociais.

Em Itapoá, particularmente, como é de conhecimento de todos, vivemos um crec-

simento populacional galopante, motivado pelo crescimento economico da cidade. Por outro

lado, sentimos a crescente demanda da prestação de serviços públicos, como por exemplo o

aumento de 32% de matrículas nas escola públicas municipais. Portanto, a demanda de recur-

sos públicos também crescem na mesma velocidade. 

Na área em questão, iluminação pública, não é diferente, o Município necessita

cada vez mais ampliar o serviço de iluminação pública, trazendo mais qualidade de vida e me-

lhoria na segurança aos moradores.

A iluminação pública assume papel fundamental na qualidade de vida e segurança

para as cidades, em virtude do crescimento da urbanização e dos problemas gerados por esse

crescimento. Atualmente, a falta de iluminação pública nas ruas contribui bastante para a prá-

tica de crimes. A escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente,

em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas. A relevância do tema

Iluminação Pública e criminalidade está no fato de ser uma questão social de abrangência go-

vernamental.

Estudos apontam que áreas urbanas que melhoram a iluminação podem aumentar

a percepção de segurança e contribuir para a diminuição dos índices de criminalidade. A análi-

se das características ambientais dos locais onde os delitos ocorrem podem inferir quais são as

características podendo ser eliminadas ainda na fase do projeto, prevenindo uma infinidade de

problemas que este espaço poderia provocar no futuro, por não levar em conta tal aspecto.

Podemos afirmar que a Iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas ci-

dades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade, além disso, estimu-

la o comércio, embeleza as áreas urbanas, destaca e valorizam monumentos, prédios, praças,

paisagens e permite melhor aproveitamento das áreas de lazer.
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A instituição  da contribuição  para  custeio dos  serviços  de  iluminação  pública,

trará  mais  segurança  aos  usuários,  atendendo  a  necessidade  crescente  da  demanda  desse

serviço, necessitando para tanto sua ampliação.

Importante  mencionar,  que  o  valores  para  todas  as  faixas  de  consumo  dos

consumidores residenciais, comerciais, industriais e serviços de até 1.500KW, bem como os

consumidores primários de até 20.000KW não foram alterados, portanto não haverá aumento

efetivo para a população. A proposta consiste em criar novas faixa de consumo acima das

faixa mencionadas anteriormente.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que

nos  levaram  a  encaminhar  o  presente  Projeto  de  Lei  Complementar  à  consideração  e

deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e

aprovado.

Itapoá (SC), 11 de maio de 2015.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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