
ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPOSTA DE ADI 

COMBATE AO “ENCONTRO DE CONTAS” PRATICADO POR DISTRIBUIDORAS 

 

Já há alguns anos a FNE e o SEESP vem alertando os gestores públicos municipais 

que o Encontro de Contas é um procedimento irregular e que poderá ser caracterizado 

como ato de improbidade administrativa. 

Infelizmente, uma significativa parte dos Municípios, que tem implantada CIP/COSIP, 

ainda procedem de forma irregular, aceitando a compensação das faturas de IP antes 

do repasse aos cofres públicos municipais do tributo arrecadado pela Distribuidora. 

Dentre os Municípios que permitem esta compensação, tem aqueles onde existe 

previsão legal e aqueles onde o Encontro de Contas é previsto apenas no convênio 

firmado com a Distribuidora. 

Como primeira etapa, o SEESP pretende derrubar no Tribunal de Justiça de São Paulo 

e de outros Estados, estas previsões legais de Encontro de Contas. 

O SEESP entrou, até agora com 6 Representações junto a Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado de São Paulo para que esta Procuradoria proponha perante o 

Tribunal de Justiça, Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADI, para supressão do 

Encontro de Contas, referentes aos Municípios paulistas de Presidente Prudente, 

Cubatão, Osasco, Itanhaém, Marília, Araçatuba e Ubatuba. 

Em anexo, a cópia da Representação feita sobre a inconstitucionalidade da Lei da CIP 

do Município de Presidente Prudente. 

Os gestores públicos municipais poderão reservadamente enviar para o e-mail 

energia@fne.org.br cópia de leis municipais de CIP/COSIP que contenham previsão 

legal de Encontro de Contas, que iremos, da mesma forma, efetuar Representação 

similar. 

mailto:energia@fne.org.br
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LEI Nº 9.668/2018 
Dá nova redação e inclui dispositivos 

na Lei Municipal n° 5.875, de 27 de 

dezembro de 2002, para Custeio da 

Iluminação Pública, prevista no artigo 

149-A da Constituição Federal. 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NELSON ROBERTO 

BUGALHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP, 
no uso de minhas atribuições, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 

 

Art. 1º  Fica acrescido ao artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.875, de 27 de 
dezembro de 2002, os parágrafos 1º e 2º, nos seguintes termos: 

 
“§ 1º O serviço previsto no caput deste artigo compreende a iluminação 
de vias, logradouros e demais bens públicos municipais de uso comum, e 
a instalação, manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública, 
além de outras atividades a estas correlatas. O fato gerador da CIP é a 
prestação, pelo Município de Presidente Prudente, do serviço de 
iluminação pública em toda a área do município. 

§ 2º Fica o município obrigado a divulgar mensalmente em seu site 
oficial, existente na rede mundial de computadores, o valor total da 
arrecadação da CIP no mês anterior, por faixas de unidades consumidoras 
previstas na tabela anexa fixada no parágrafo único, do artigo 4º, além do 
total por categorias ou faixas de consumo de isenções elencadas no artigo 
5º, bem como de discriminar todas as despesas fixadas no parágrafo 
anterior deste artigo”. 

 
Art. 2º  Os artigos 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei Municipal nº 5.875, de 27 de dezembro 
de 2002, para Custeio da Iluminação Pública, passarão a ter a seguinte redação, 
acrescendo-se, ainda, os dispositivos citados: 

 
“Art. 3º O sujeito passivo da CIP é a pessoa física ou jurídica, 
qualificada como contribuinte ou responsável, que seja proprietária, 
titular do domínio útil, possuidora ou usuária a qualquer título de unidade 
imobiliária estabelecida no território do Município e que esteja 
cadastrada junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular 
da concessão no território do Município. 

Parágrafo único. É responsável pela CIP a pessoa física ou jurídica que, 
embora não seja a proprietária, a titular do domínio útil ou possuidora a 
qualquer título da unidade imobiliária autônoma, usufrui da utilidade do 
imóvel, direta ou indiretamente beneficiada pelo serviço de iluminação 
pública. 
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Art. 4º   O valor mensal da CIP é estipulado em percentual do valor 
referente à Tarifa Convencional Grupo B, subgrupo B4a – Iluminação 
Pública, vigente na Concessionária de Energia Elétrica do município, 
estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 
destinado a custear o consumo de energia fornecida e a manutenção do 
sistema de iluminação pública. 

Parágrafo único. As alíquotas da CIP serão diferenciadas de acordo com 
a faixa de consumo de energia elétrica do usuário e a classe/categoria de 
consumo, conforme tabela anexa e parte integrante desta Lei. 
 
 Art. 5º  Ficam isentas do pagamento da CIP: 

I- as unidades consumidoras dos órgãos municipais; 
II- as unidades consumidoras da classe residencial com consumo 

até 100 kWh; 
III- as unidades consumidoras da classe residencial baixa renda; 
IV- as unidades consumidoras da classe rural. 

§ 1º Ficam isentas do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública 
as entidades assistenciais sem fins lucrativos, desde que cadastradas 
perante o Município de Presidente Prudente e mediante a apresentação da 
respectiva certidão de inscrição. 

§ 2º Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública, 
cultos e templos religiosos, desde que cadastrados perante o Município 
de Presidente Prudente e mediante a apresentação da respectiva certidão 
de inscrição. 

§ 3º Ficam isentos da Taxa de Contribuição de Iluminação Pública, os 
contribuintes vinculados às unidades consumidoras classificadas como 
“Tarifa Social de Baixa Renda”, pelo critério da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL). 

§ 4º A isenção da Contribuição de Iluminação Pública, a que se refere o 
inciso anterior, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas 
na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos 
uma das seguintes condições:  

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

II- tenham entre seus moradores quem receba o benefício de 
prestação continuada da assistência social, nos termos da Lei 
Federal no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social e dá outras providências.  

§ 5º A isenção da Contribuição de Iluminação Pública será aplicada 
somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda. 

§ 6º Excepcionalmente, será também beneficiada com a isenção da 
Contribuição de Iluminação Pública a unidade consumidora habitada por 
família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários 
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mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia 
cujo tratamento ou procedimento médico pertinente e comprovado 
requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos 
que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.  
 
Art. 6º  A CIP poderá ser cobrada, mediante convênio, na fatura de 
consumo de energia emitida pela concessionária local de distribuição de 
energia elétrica, para os beneficiários do serviço de iluminação pública, 
ligados ao sistema de fornecimento de energia e inscritos no cadastro da 
concessionária. 

§ 1º  A data de vencimento da CIP cobrada nos termos do caput deste 
artigo será a mesma da fatura de consumo de energia elétrica emitida 
pela concessionária. 

§ 2º O repasse ao Município dos valores de CIP arrecadados pela 
concessionária distribuidora de energia deverá ser realizado mensalmente 
no prazo e na forma estabelecida no convênio referido no caput, ficando 
ressalvada a possibilidade de retenção pela concessionária da parcela dos 
valores correspondentes: 

I- ao pagamento da energia elétrica destinada à prestação do 
serviço de iluminação pública; 

II- à remuneração dos custos de arrecadação estabelecidos em 
convênio; 

III- a quaisquer débitos de responsabilidade do Município perante 
a concessionária relativos aos incisos I e II do artigo anterior.” 

 
Art. 3º  A tabela inclusa ao artigo 4º, da Lei Municipal nº 5.875, de 27 de 
dezembro de 2002, passa a ser a constante no Anexo Único desta Lei. 

  
Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias da data de sua 
promulgação. 
 

     Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 13 de abril de 
2018. 
 
 

 
 

NELSON ROBERTO BUGALHO  
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
  

Tabela de Alíquotas Percentuais Propostas 
  

I – Classe Residencial 
  

PERCENTUAL  (%) FAIXA DE CONSUMO (kWh) 
0,00 0 a 50 
0,00 51a100 
3,00 101a150 
4,00 151 a 200 
5,00 201 a 250 
6,00 251 a 300 
7,00 301 a 400 
8,00 401 a 500 
9,00 501 a 600 

10,00 601 a 700 
11,00 701 a 800 
12,00 801 a 900 
13,00 901 a 1.000 
15,00 Acima de 1.001 
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II – Classe Comercial 
  

PERCENTUAL   (%) FAIXA DE CONSUMO (kWh) 
7,00 0 a 50 
8,00 51 a 100 
9,00 101 a 150 

10,00 151 a 200 
11,00 201 a 250 
12,00 251 a 300 
13,00 301 a 400 
14,00 401 a 500 
15,00 501 a 600 
16,00 601 a 700 
17,00 701 a 800 
18,00 801 a 900 
19,00 901 a 1.000 
20,00 Acima de 1.001 
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 III – Classe Industrial 
  

PERCENTUAL  (%) FAIXA DE CONSUMO (kWh) 
7,00 0 a 50 
8,00 51 a 100 
9,00 101 a 150 

10,00 151 a 200 
11,00 201 a 250 
12,00 251 a 300 
13,00 301 a 400 
14,00 401 a 500 
15,00 501 a 600 
16,00 601 a 700 
17,00 701 a 800 
18,00 801 a 900 
19,00 901 a 1.000 
20,00 Acima de 1.001 
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IV – Classe Poder Público Estadual e Federal e Serviço Público 
  

PERCENTUAL (%) FAIXA DE CONSUMO (kWh) 
7,00 0 a 50 
8,00 51 a 100 
9,00 101 a 150 

10,00 151 a 200 
11,00 201 a 250 
12,00 251 a 300 
13,00 301 a 400 
14,00 401 a 500 
15,00 501 a 600 
16,00 601 a 700 
17,00 701 a 800 
18,00 801 a 900 
19,00 901 a 1.000 
22,00 Acima de 1.001 
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LEI N° 5.875/2002

Dispõe sobre a instituição da
Contribuição de Iluminação
Pública e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, AGRIPINO
DE OLIVEIRA LIMA FILHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE -SP., no uso de minhas atribuições, sanciono
e promulgo a seguinte lei:

8
Arf. 10 Fica instituída no Município de Presidente Prudente a
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA destinada a atender às
despesas com consumo de energia elétrica, operação, manutenção e
melhoramento do serviço de iluminação púbica prestado pela Prefeitura
Municipal, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.

Arf. 20 São contribuintes os proprietários, titulares de domínio útil ou
possuidores a qualquer título, de imóveis edificados ou não, localizados
dentro do perímetro urbano em logradouros públicos, servidos por iluminação
pública.

8 Arf. 30 São c~nsiderados edificaç~es au~ônomas, para efeito de cobrança
da CONTRffiUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, os apartamentos, sala e
conjunto de salas comerciais ou lojas, sobrelojas, boxes e demais unidades em
que o prédio for dividido, além do próprio condomínio.

Arf. 40 O valor mensal da CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇ -

PÚBLICA para efeito de cobrança terá como base de cálculo o vaIo gente
da tarifa de iluminação pública que é fixada pela concessionári e energia
elétrica local, sendo a alíquota em percentual fixado pela tabe abaixo, que
incidirá sobre a base, nos casos de edificações ligad~ à r de pública de
energia elétrica. \:

Parágrafo único. Par
elétrica os percentuais
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1-
CLASSE RESillENCIAL

% Faixa de Consumo KWH
0,00 O a 30
0,00 31 a 100
1,50 101 a 200
2,85 201 a 300
5,00 301 a 500
7,00 501 a 700
10,00 701 a 1000
15,00 acima de 1001

18
II-
CLASSE COMERCIAL

% Faixa de Consumo KWH
0,00 O a 30 \
0,00 31 a 100
1,50 101 a 200 ~
3,00 201 a 300
6,00 301 a 500
10,00 501 A 700
12,00 701 a 1000
18,00 acima de 1001

8

IlI-
CLASSE IND

% KWH
0,00
0,00
1,50
3,00
6,00 301 a 500
10,00 501 a 700
12,00 701 a 1000
18,00 acima de 1001
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IV -

CLASSE PODER PÚBLICO
ESTADUAL E FEDERAL E
SER VIÇO PÚBLICO

% Faixa de Consumo KWH
0,00 O a 30
0,00 31 a 100
1,50 101 a 200
3,00 201 a 300
6,00 301 a 500
10,00 501 a 700

8 12,00 701 a 1000
18,00 acima de 1001

At;to 50 O valor anual da CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA incidente sobre os lotes de terrenos não edificados (vagos)
corresponderá a 0,1% calculado sobre o valor venal do referido imóvel em
cada exercício.

Arto 60 Estão isentos do pagamento da CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA o consumidor rural e os proprietários, titulares de
domínio útil, ou possuidor de edificações residenciais no qual o consumo
mensal de energia elétrica for igualou inferior a 100 KWH (cem quilowatt

8 hora).

Arto 70 Ficam isentas do pagamento da Contribuição de Iluminação
Pública as entidades sem fins lucrativos.

Arto 80 Ficam isentas do pagamento de Iluminação
Pública cultos e templos religiosos.

Arto 90 ita
destinada a c do
consumo de ão,
melhorias e
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Parágrafo único. Havendo arrecadação superavitária aos dispêndios com o
serviço de iluminação pública, o saldo será revertido à Prefeitura, para que
esta designe o seu destino, sempre dentro do aspecto do melhoramento no
fornecimento de energia elétrica do Município.

AJ;"i. 10 A cobrança da CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA, para os lotes de terrenos urbanos não edificados será feita por
intermédio da concessionária local de energia elétrica, mediante convênio.

8 Art.ll Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar com a Caiuá
Serviços de Eletricidade S.A., concessionária local de serviços de energia
elétrica, dispondo sobre a arrecadação da CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, instituída por esta Lei.

Parágrafo único. Firmado o convênio disposto neste artigo, a concessionária
de energia elétrica contabilizará e recolherá, mensalmente, o produto da
arrecadação, em conta vinculada, em estabelecimento bancário indicado pela
Prefeitura Municipal, e fornecerá a esta o demonstrativo de arrecadação,
administrado pela Secretaria de Finanças.

.-
Art. 12 O montante devIdo e não pago da CONTRIBUIÇAO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA será inscrito em dívida ativa 60 (sessenta) dias

8 após a verificação da inadimplência.

§ 10 -Servirá como título hábil para a inscrição:

1- a comunicação do não pagamento, efetuada pela concessionária, que
contenha os elementos previstos no artigo 202, e seus incisos, do
Código Tributário Nacional;

11- a duplicata da fatura ou boleto bancário de energia el' .aga;
ill- outro documento que contenha os elementos vistos no artigo 202, e

seus incisos, do Código Tributário Nacion .'. "
§ 20 -Os va , não
pagos no ve rreção
monetária, n
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Art. 13 O disposto nesta Lei aplica-se aos imóveis que integram os
condomínios fechados, situados no Município.

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Presidente Prudente, Paço Municipal "Flor. aldo Leal", 27 de
dezembro de 2002 /\
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Câmara cassa prefeito de Canindé após 

denúncias de desvio de verba 

Câmara já havia afastado prefeito Celso Crisóstomo 

por 90 dias. 

Ministério Público do Ceará denunciou prefeito em 

junho deste ano. 

 

Celso Crisóstomo, prefeito afastado de Canindé 

(Foto: Prefeitura de Canindé/Divulgação) 

Por 10 votos a um, os vereadores de Canindé, no Ceará, cassaram nesta sexta-feira (4) o 

prefeito eleito da cidade, Celso Crisóstomo, após denúncias de improbidade 

administrativa e desvio de recursos da iluminação pública. Ele já havia sido afastado por 

90 dias pela Câmara quando havia sido denunciado pelo Ministério Público. O vice-

prefeito eleito, Paulo Justa, assumiu a gestão do município. 

O juiz da 2ª Vara da Comarca de Canindé, Antonio Josimar Almeida Alves, determinou 

em junho a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de 

contratar Poder Público, ressarcimento de R$ 3,4 milhões e a indisponibilidade dos bens 

do de Crisóstomo pela prática de atos de improbidade administrativa pelo desvio de 

receitas referentes a Contribuição de Iluminação Pública (CIP). 

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará, foi constatado que o município de 

Canindé, nos anos de 2013 e 2014, utilizou, sem autorização legal, os valores 

depositados na conta vinculada da CIP para o pagamento do consumo de energia 

elétrica de prédios públicos, para repasse a um consórcio de saúde e para quitar 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ceara


parcelamento de dívidas do município, causando prejuízo ao erário e ao sistema de 

iluminação pública de Canindé. 

Prefeito afastado nega acusações  
O prefeito Celso Crisóstomo disse ao G1 que não tem qualquer participação no 

esquema de fraude. 

"Não desviei verbas e paguei somente o consumo de iluminação dos prédios públicos 

com o dinheiro do DIP. Recebi hoje a notificação da Justiça e agora tenho espaço para 

entrar com embargas. Mesmo assim, a Câmara decidiu fazer a votação, até porque há 

vereadores sob suspeita de receber dinheiro para votar pelo meu afastamento", acusou. 

 


