
 

                

                 Aprovado                                                                                                                   Aprovado 
                                                          

              DPGC/DVAR                                                                                                               Advogado 

 
 
 

CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS E, DE OUTRO 
LADO, A CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A  
 
 

Pelo presente Termo de Convênio de Cobrança da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública, firmado entre a Celesc Distribuição S.A., subsidiária 
integral de economia mista estadual, concessionária de distribuição de energia 
elétrica, inscrita no CNPJ sob n.º 08.336.783/0001-90, inscrição estadual n.º 
255.266.626, com sede à Avenida Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, Bairro 
Itacorubi, CEP. 88034-900, Florianópolis/SC, neste ato, representada por dois de 
seus Diretores na forma de seu Estatuto Social, ao final assinados, adiante 
denominada CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A e a Prefeitura Municipal de Balneário 
Piçarras, órgão da administração pública direta, inscrita no CNPJ n.º 
83.102.335/0001-48, com sede à Rua Alexandre Guilherme Figueredo, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. UMBERTO LUIZ TEIXEIRA, adiante 
simplesmente denominado como Município, fica ajustado o presente Termo, 
mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Constitui objeto deste Convênio atribuir à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A o encargo 
de arrecadar a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública incidente 
sobre proprietários, titulares de domínio útil, possuidores e ocupantes de unidade de 
imóveis servidos, efetiva ou potencialmente, com tal serviço e que estejam ligados 
como consumidores à rede de energia elétrica no Município , devidamente 
autorizado pela Lei Complementar Municipal n.º 014/05, de 29/09/2005, parte 
integrante do presente Convênio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
A arrecadação de que trata a Cláusula Primeira será feita juntamente com as contas 
de consumo de energia elétrica, ficando a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A 
desobrigada da arrecadação das Contribuições dos consumidores que por qualquer 
razão deixem de pagar as suas contas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Competirá exclusivamente ao Município, a solução, junto aos contribuintes, de todas 
as pendências administrativas ou judiciais, decorrentes do lançamento da 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, assim como a 
devolução das importâncias cobradas em duplicidade ou indevidamente. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 
Deverão ser excluídos automaticamente da Cobrança da Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação Pública, os contribuintes da Classe Residencial normal 
com consumo até 30 kWh (quilowatt/hora), os contribuintes da Classe Rural e os 
Órgãos dos Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
A cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, relativo 
aos imóveis edificados efetuar-se-á mensalmente, e será calculado por tipo de 
ligação como segue: 
 
I - CONSUMIDORES RESIDENCIAIS: 
       

TABELA I 
 

VALOR DA COSIP PELA FAIXA DE CONSUMO 

 

FAIXA DE CONSUMO DE 

ENERGIA – EM KWh 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

MENSAL – EM REAIS 

 0
  

a       30 Isento 

         31 a     100 4,00 

       101 a     200 8,10 

       201 a     500 12,15 

       501 a    1000 18,20 

     1001 a    2000 36,35 

     2001 a    5000 54,50 

     5001 a 10.000 81,75 

  10.001 a 50.000 122,65 

Acima de 50.000 166,40 

  

Consumidor residencial veranista 12,00 

 

 

TABELA II 
 

VALOR DA COSIP PARA IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS 

 

FAIXA DE TESTADA – EM 

METRO LINEAR 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

ANUAL – EM REAIS 

 Até 10 Isento 

 Acima de   10 até   12 16,80 

 Acima de   12 até   20 25,20 

 Acima de   20 até   50 33,60 
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 Acima de   50 até 100 50,40 

 Acima de 100 até 200 67,20 

 Acima de 200 100,80 

 
                  
II - CONSUMIDORES COMERCIO, INDUSTRIA E EMPR. SERV. PÚBLICO: 
 
  

TABELA I 
 

VALOR DA COSIP PELA FAIXA DE CONSUMO 

 

FAIXA DE CONSUMO DE 

ENERGIA – EM KWh 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

MENSAL – EM REAIS 

 0
  

a       30 Isento 

         31 a     100 4,00 

       101 a     200 8,10 

       201 a     500 12,15 

       501 a    1000 18,20 

     1001 a    2000 36,35 

     2001 a    5000 54,50 

     5001 a 10.000 81,75 

  10.001 a 50.000 122,65 

Acima de 50.000 166,40 

 

 

TABELA II 
 

VALOR DA COSIP PARA IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS 

 

FAIXA DE TESTADA – EM 

METRO LINEAR 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

ANUAL – EM REAIS 

 Até 10 Isento 

 Acima de   10 até   12 16,80 

 Acima de   12 até   20 25,20 

 Acima de   20 até   50 33,60 

 Acima de   50 até 100 50,40 

 Acima de 100 até 200 67,20 

 Acima de 200 100,80 
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III – CONSUMIDORES DO PODER PÚBLICO: 
 
 

TABELA I 
 

VALOR DA COSIP PELA FAIXA DE CONSUMO 

 

FAIXA DE CONSUMO DE 

ENERGIA – EM KWh 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

MENSAL – EM REAIS 

 0
  

a       30 Isento 

         31 a     100 4,00 

       101 a     200 8,10 

       201 a     500 12,15 

       501 a    1000 18,20 

     1001 a    2000 36,35 

     2001 a    5000 54,50 

     5001 a 10.000 81,75 

  10.001 a 50.000 122,65 

Acima de 50.000 166,40 

 

 

TABELA II 
 

VALOR DA COSIP PARA IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS 

 

FAIXA DE TESTADA – EM 

METRO LINEAR 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

ANUAL – EM REAIS 

 Até 10 Isento 

 Acima de   10 até   12 16,80 

 Acima de   12 até   20 25,20 

 Acima de   20 até   50 33,60 

 Acima de   50 até 100 50,40 

 Acima de 100 até 200 67,20 

 Acima de 200 100,80 
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IV- CONSUMIDORES PRIMÁRIOS: 
                        
 

TABELA I 
 

VALOR DA COSIP PELA FAIXA DE CONSUMO 

 

FAIXA DE CONSUMO DE 

ENERGIA – EM KWh 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

MENSAL – EM REAIS 

 0
  

a       30 Isento 

         31 a     100 4,00 

       101 a     200 8,10 

       201 a     500 12,15 

       501 a    1000 18,20 

     1001 a    2000 36,35 

     2001 a    5000 54,50 

     5001 a 10.000 81,75 

  10.001 a 50.000 122,65 

Acima de 50.000 166,40 

  

Consumidor residencial veranista 12,00 

 

 

TABELA II 
 

VALOR DA COSIP PARA IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS 

 

FAIXA DE TESTADA – EM 

METRO LINEAR 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 

ANUAL – EM REAIS 

 Até 10 Isento 

 Acima de   10 até   12 16,80 

 Acima de   12 até   20 25,20 

 Acima de   20 até   50 33,60 

 Acima de   50 até 100 50,40 

 Acima de 100 até 200 67,20 

 Acima de 200 100,80 

 
                                                          
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
A totalidade da receita resultante da arrecadação da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública será de controle direto e exclusivo do Município, 
devendo o mesmo contabilizá-la nos termos do art. 73 da Lei nº 4.320/64. 
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Parágrafo Único – O montante da arrecadação da COSIP será transferido para a 
conta do Município, junto ao Banco do Brasil, agência 3257-3, conta n.º 79030-3, 
obrigando-se a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A a fornecer ao Município demonstrativo 
mensal da arrecadação, fatura(s) e outros débitos até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao da arrecadação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
O Município autoriza à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A a debitar, mensalmente, na 
conta do Banco do Brasil S/A, agência 3257-3, conta nº 79030-3, a despesa oriunda 
do consumo da energia elétrica correspondente à iluminação pública do município 
de Balneário Piçarras, bem como o percentual a que se refere a Cláusula Décima 
Sexta, e demais despesas previstas nas Cláusulas Oitava, Nona e Décima Primeira 
deste Convênio, observando-se também, quando houver, as disposições previstas 
no Anexo I (Termo de Transferência de Responsabilidade).  
 
Parágrafo Único – O Município manterá na conta citada no caput, saldo disponível 
para cobrir as despesas que trata a Cláusula Sétima. Enquanto não forem debitados 
os valores que tratam a Cláusula Sétima, o Município não poderá utilizar e/ou 
movimentar os recursos disponíveis nesta conta bancária. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
Assinado o presente convênio, a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A se compromete a 
efetuar a manutenção da rede de iluminação pública simples. Se comprometerá 
ainda, desde que possível e por solicitação expressa do Município, através de 
contratação, a execução da manutenção no sistema de iluminação pública especial. 
 
§ 1º - Classificam-se os pontos de luz como: 
 
I – Ponto de Luz Simples aquele que cujo braço de luminária tem comprimento até 5 
(cinco) metros, e está instalado em poste de madeira, concreto e/ou metálico e são 
postes da rede de distribuição de energia da CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, com 
altura de instalação até 12 (doze) metros em relação ao solo. É considerado um 
único ponto por luminária independente do número de lâmpadas em cada luminária. 
 
II – Ponto de Luz Especial Tipo I aquele que:  
 
a) está instalado em poste de concreto e/ou metálico com a característica tipo 
pétala, cuja altura de instalação seja de até 12 (doze) metros em relação ao solo. 
Considera-se 1 (uma) pétala, um ponto de luz; 
 
b) está instalado em poste metálico e/ou de concreto com luminária ornamental, 
independente da altura de instalação em relação ao solo (praças, avenidas, pontes, 
viadutos, logradouros públicos, etc.). Considera-se cada luminária, um ponto de luz. 
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III – Ponto de Luz Especial Tipo II aquele que: 
 
a) está instalado em poste de concreto e/ou metálico com a característica tipo 
pétala, instalado em cruzeta e/ou grade metálica, cuja altura de instalação seja 
superior a 12 (doze) metros em relação ao solo. Considera-se cada pétala, um ponto 
de luz; 
 
b) está instalado em poste de concreto e/ou metálico com característica tipo refletor, 
instalado em cruzeta e/ou grade metálica, cuja altura de instalação seja superior a 
12 (doze) metros em relação ao solo. Considera-se cada pétala, um ponto de luz. 
 

§ 2º - Os serviços de manutenção dos pontos de luz acima descritos compreendem 
a inspeção e a manutenção (ajuste e trocas), quando necessário dos seguintes 
componentes: conexões, fiação, comando fotoelétrico, equipamentos auxiliares, 
braço, luminárias, lâmpadas, reatores e etc.. 
 
§ 3º - Quando realizada pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, com pessoal próprio ou 
por meio de terceirizados, será aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre 
os valores efetivamente gastos e/ou utilizados com a aplicação de materiais na 
manutenção da rede de iluminação pública; 
 
§ 4º - Quando a manutenção da rede de iluminação pública for realizada com 
pessoal próprio, além da aplicação no disposto no § 3º, também será efetuada a 
cobrança do total de homens-hora despendidos pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A 
para a execução desse serviço; 
 
§ 5º - Para a adequada manutenção da rede de iluminação pública, realizada pela 
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A ou através de firmas contratadas pela mesma, o 
Município se obriga ao fornecimento e reposição de todo o material encontrado 
durante a execução do serviço que estiver fora do padrão. 
 
§ 6º - Os custos decorrentes da contratação, pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, de 
firmas para a realização da manutenção da rede de iluminação pública e de 
iluminação pública especial, bem como dos materiais aplicados, serão debitados na 
conta Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. 
 
§ 7º - O Município poderá adotar a prestação dos serviços de manutenção da rede 
de iluminação, seja com pessoal próprio ou por meio de terceirização; 
 
§ 8º - Ocorrendo o disposto no § 7º, o Município deverá assinar o Termo de 
Transferência de Responsabilidade, eximindo a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A de 
responsabilidades civis e criminais decorrentes da execução do serviço de 
manutenção, tornando, portanto, sem efeito os demais parágrafos, exceto o previsto 
no § 9º. 
 
§ 9º - Se, e somente se, a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A continuar a fornecer os 
respectivos materiais, por meio de acordo com o Município, e mesmo que o 
Município arque somente com os custos exclusivos de mão-de-obra, será mantida a 
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aplicação da cobrança prevista no § 3º, ou seja, de 10 % (dez por cento) sobre os 
materiais aplicados e disponibilizados pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 
 
§10º É de responsabilidade do município a gestão dos materiais/equipamentos 
recolhidos da rede de iluminação pública. 
 
§11º Quando a manutenção for realizada pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, os 
materiais/equipamentos retirados da rede, tais como lâmpadas, reatores luminárias, 
condutores, conectores, relés fotoelétricos, braços de iluminação pública, 
interruptores, postes ornamentais, eletrodutos etc., serão entregues diariamente a 
Prefeitura, mediante assinatura de Termo de Recebimento (Anexo II) pela 
municipalidade, contendo discriminação e especificação da quantidade dos 
materiais/equipamentos recolhidos, independente das partes terem firmado entre si 
o Termo de Transferência de Responsabilidade para Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública. 
 
§12º Os materiais/equipamentos resultantes da prestação do serviço de manutenção 
da rede de iluminação pública que apresentem riscos de poluição/contaminação 
deverão receber tratamento e destinação conforme preconizado em leis, normas e 
regulamentos, às expensas do município.”. 
 
 
CLÁUSULA NONA 
 
Quando se tratar de investimentos na rede de iluminação pública (extensões) ou 
melhorias da rede (novas estruturas, luminárias, etc.), tais serviços deverão ser 
executados pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, desde que previamente solicitado 
pelo Município, cabendo à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A a elaboração de 
orçamento(s) específico(s) para este fim, condicionando a execução à prévia 
aprovação e pagamento pelo Município. 
 
Parágrafo Único - Fica vedada ao Município a execução do serviço de extensão de 
rede de iluminação pública, haja vista que este procedimento cabe única e 
exclusivamente à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, conforme especificado em Contrato 
de Concessão celebrado com a União. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
Sempre que se verificar que o produto da arrecadação da Contribuição para o 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública, seja superior às despesas para as quais 
se destinam, os saldos verificados poderão ser aplicados na melhoria do padrão da 
iluminação, na extensão e deslocamento de postes da rede de iluminação pública, 
implantação de iluminação ornamental especial em avenidas, praças, logradouros, 
pontes, quadras de esportes, enfim, em todos os bens e equipamentos destinados 
ao uso público, com utilização de festividades de acordo com o programa a ser 
estabelecido pelo Município. 
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Parágrafo Único – Fica vedada a aplicação dos recursos que não sejam destinados, 
única e exclusivamente, ao custeio do serviço de iluminação pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
O fornecimento e a aquisição de materiais, relativos à implantação e manutenção da 
rede de iluminação pública simples, com exceção da rede de iluminação pública 
especial e do previsto no § 5º da Cláusula 8ª, será de responsabilidade da CELESC 
DISTRIBUIÇÃO S/A. 
 
Parágrafo Único - Os custos decorrentes, conforme descrito no “caput” serão 
debitados junto a conta Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
Nos casos em que o produto da arrecadação mensal da Contribuição, seja inferior 
às despesas previstas na Cláusula Sétima (despesas com a iluminação pública, 
materiais diversos e mão-de-obra para uma adequada manutenção, no mês) e 
mesmo que o saldo acumulado da conta Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública não seja suficiente para cobrir o débito no mês, o Município se 
obriga a efetuar a devida cobertura financeira de tal valor até o décimo dia útil do 
mês subseqüente ao da arrecadação. 
 
Parágrafo Único – Todas e quaisquer despesas que ultrapassem o valor total de 
arrecadação, creditado até o 5º (quinto) dia útil, deverão ser quitados por meio de 
boleto bancário emitido pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, de acordo com a 
Cláusula Sexta, Parágrafo Único, até o décimo dia útil do mês subseqüente à 
arrecadação, com posterior comprovação à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A do 
pagamento desses débitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
A CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A suspenderá todos os serviços de manutenção na 
parte que lhe compete se o Município, por qualquer motivo, deixar de cumprir o 
disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo Único – Ocorrendo a situação descrita no § 7º da Cláusula Oitava, esta 
cláusula torna-se nula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
O Município desde já autoriza a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A a debitar na conta 
bancária citada no Parágrafo Único da Cláusula Sexta, quaisquer débitos e ou 
obrigações vencidas do Município para com a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, 
relativos ao fornecimento de energia elétrica à rede de iluminação pública, execução 
dos serviços de manutenção da Iluminação Pública, incluindo-se a melhoria e a 
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ampliação das instalações elétricas, bem como os encargos financeiros destinados a 
suprir a expansão e modernização do sistema de iluminação pública. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
A CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A se compromete a fornecer até o dia 30 (trinta) de 
junho de cada ano, a previsão do valor de consumo da energia correspondente à 
Iluminação Pública e demais despesas com a manutenção para o exercício seguinte, 
a fim de possibilitar que o Município elabore sua proposta orçamentária e a aprove 
através do Poder Legislativo Municipal. 
 
Parágrafo Único – Nesta previsão não está contemplada a previsão percentual de 
aumento das tarifas de fornecimento de energia elétrica, autorizadas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive a de iluminação pública, que ocorre, 
anualmente, no mês de agosto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
Os serviços de lançamento, arrecadação e seus controles, serão desempenhados 
pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, que deduzirá um percentual de 5% (cinco por 
cento) da arrecadação do Município, o qual corresponderá a um encargo financeiro 
de responsabilidade do Município, assim como a Cláusula Oitava, enuncia a 
atribuição financeira da CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A de, em determinadas 
hipóteses, efetuar a manutenção com pessoal próprio. Todas as demais condições 
fixadas neste documento têm caráter público e de colaboração da CELESC 
DISTRIBUIÇÃO S/A ao Município, para boa realização, por este, das 
responsabilidades que lhe são inerentes quanto à instalação e manutenção dos 
serviços de iluminação pública no Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
Os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública serão 
reajustados na mesma ocasião e nos mesmos percentuais em que forem 
reajustadas as tarifas de energia elétrica, desde que previsto e autorizado por lei 
municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
O prazo de duração do presente convênio é de 1 (um) ano, cuja data de vigência 
inicia em 19 de agosto de 2011, prorrogando-se automaticamente por mais 4 
(quatro) períodos sucessivos mediante Termo Aditivo. Poderá, entretanto, ser 
rescindido, sem ônus, a critério de qualquer das partes contratadas, desde que 
manifestada tal disposição, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
 
O início da cobrança dar-se-á a partir do mês de agosto de 2011. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
 
O convênio e ou eventual termo aditivo a convênio(s) firmado(s) anteriormente 
torna(m)-se nulo(s), convalidando todas as condições descritas neste convênio, cuja 
data de vigência passa a ser a mesma descrita na Cláusula Décima Oitava. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Florianópolis para dirimir quaisquer dúvidas 
ou litígios decorrentes da execução do presente Convênio. 
 
E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Convênio em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que 
produzam os devidos efeitos legais. 
 
    

Florianópolis, 19 de agosto de 2011. 
 
 

 
 
 
 
UMBERTO LUIZ TEIXEIRA                                          DIR. PRESIDENTE -      
PREFEITO MUNICIPAL                                         CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A 
   
                                                                         

 
 
 
     DIR. COMERCIAL – CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Nome:     Nome: 
CPF:      CPF: 


