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LEI COMPLEMENTAR Nº 014/05-ljm 
Altera a Lei Complementar nº 055/02-ult, autoriza o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a assinar 

Convênio com a CELESC, e dá outras providências. 

 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Os artigos 4
o
, 5

o
 e 6

o
 da Lei Complementar nº 055/02, que 

institui a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

assinar Convênio e Termo de Transferência de Responsabilidade referente à COSIP com a 

CELESC, conforme minutas anexas a esta Lei Complementar. 

 

§ 1º Revogado. 

 

§ 2º Revogado. 

 

§ 3º O saldo verificado no balanço da contabilidade da COSIP 

deverá ser aplicado em serviços de iluminação pública, preferencialmente nas ruas ainda ao 

beneficiadas pelo serviço de acordo com a programação e autorização da prefeitura municipal de 

Balneário Piçarras, com a prestadora de serviços. 

 

Art. 5º Compete à Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de Balneário Piçarras a administração e a fiscalização da contribuição de que trata esta Lei 

Complementar. 

 

Art. 6º A totalidade da receita resultante da arrecadação da 

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP – será de controle direto e 

exclusivo do Município, devendo ser contabilizado nos termos do art. 73 da Lei nº 4.320/64, e 

será transferida para a conta do Município, obrigando-se a CELESC a fornecer demonstrativo 

mensal da arrecadação, faturas e outros débitos até o 15º dia útil do mês subseqüente ao da 

arrecadação. 

 

§ 1º ................................................................................................ 

 

§ 2º Os consumidores residenciais veranistas e rurais pagarão os 

valores fixos determinados na Tabela I, parte integrante desta Lei Complementar. 

 

§ 3º................................................................................................” 
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Art. 2º Ficam alteradas as Tabelas I e II da Lei Complementar nº 

055/02, de acordo com as que integram esta Lei. 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Balneário Piçarras (SC), 29 de setembro de 2005. 

 

 

 

 

 

Leonel José Martins 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

A presente Lei Complementar encontra-se arquivada na Secretaria de Administração e publicada no 

mural do edifício sede da Prefeitura Municipal em 29 de setembro de 2005. 

  

 

 

Marcos Antônio Emílio 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

Rua Alexandre Guilherme Figueredo,68 - CEP: 88380-000-Balneário Piçarras-SC- Fone/Fax: (047) 347-4747 
E-mail: leonelmartins@matrix.com.br - Home-page: www.picarras.com.br 

 

3 

 
 
 
 
 

 

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 
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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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TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Termo de Transferência e Responsabilidade para Manutenção da Rede de Iluminação Pública, 

firmado entre a CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC, inscrito 

no CGC/MF sob o nº 83.878.892/0001-55, com sede na Rodovia SC 404, km 3, s/nº, Itacorubi, 

Florianópolis SC, neste ato representada por seus representantes legais, ao final assinados, adiante 

denominada simplesmente CELESC, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO 

PIÇARRAS, representada pelo seu Prefeito Municipal, adiante denominada simplesmente de 

PREFEITURA, que ajustam mediante as seguintes Cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Termo de Transferência de Responsabilidade 

 

Constitui objeto do presente Termo a contratação de serviços de Manutenção de Redes de 

Iluminação Pública pela PREFEITURA de Balneário Piçarras, na área de responsabilidade da 

Agência Regional de Itajaí, no Município de Itajaí SC, com os materiais e mão-de-obra a serem 

fornecidos pela PREFEITURA, obedecido o rigor técnico exigido para trabalhos de natureza dos 

que ora se transfere, de acordo com as normas técnicas da CELESC para os serviços de 

manutenção, correspondendo a: 

 

I) Pontos de Luz Simples; 

II) Pontos de Luz Especial Tipo I; 

III) Pontos de Luz Especial Tipo II. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Execução dos Serviços 

 

Os serviços de manutenção deverão ser executados mediante a emissão de Ordens de Serviços 

específicas, as quais deverão ser comunicadas com antecedência e autorizadas pela CELESC, 

principalmente quando houver necessidade de desligamento temporário da rede de energia 

elétrica. 

 

Parágrafo primeiro – Todo e qualquer serviço de melhoria e/ou extensão de rede deverá ser 

comunicado à CELESC, previamente, inclusive com a apresentação de projeto específico, 

respeitando as normas técnicas vigentes da Empresa e do setor elétrico. 

 

Parágrafo segundo – Toda e qualquer melhoria e/ou extensão da rede de iluminação pública que 

não tenha sido previamente autorizada e constituam alterações da potência instalada da rede de 

iluminação pública, constatada pela CELESC, será considerada como irregularidade na medição, 

sujeita às penalidades previstas na Resolução nº 456 da Aneel. 

Parágrafo terceiro – A CELESC fará ampla fiscalização sobre os serviços executados por 

intermédio dos seus prepostos, aos quais a PREFEITURA deverá facilitar o exercício de suas 

funções. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Características Técnicas dos Serviços 

 

 

Pontos de Luz – Cláusula Primeira do Termo de Transferência e Responsabilidade 
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1) Ponto de Luz Simples 

 

a – É considerado Ponto de Luz Simples aquele que: 

 

a.1 – cujo braço de iluminação 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, 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. 

 

b – Os serviços de manutenção compreendem: 

 

b.1 – a inspeção e a manutenção (ajuste e trocas), quando necessário, dos seguintes componentes: 

conexões, fiação, comando fotoelétrico, braço, luminária, lâmpada, reator, etc.; 

 

2) Ponto de Luz Especial Tipo I 

 

a – É considerado Ponto de Luz Especial Tipo I aquele que: 

 

a.1 – 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. 

 

a.2 – 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. 

 

b – Os serviços de manutenção compreendem: 

 

b.1 – a inspeção e a manutenção (ajuste e trocas), quando necessário, dos seguintes componentes: 

conexões, fiação, comando fotoelétrico, equipamentos auxiliares, braço, luminárias e lâmpadas. 

 

3) Ponto de Luz Especial Tipo II 

 

a – É considerado Ponto de Luz Especial Tipo II aquele que: 

 

a.1 – 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. 

 

a.2 – está instalado em poste de concreto e/ou metálico com característica tipo refletor, instalado 

em cruzeta e/o 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 – Os serviços de manutenção compreendem: 
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b.1 – a inspeção e a manutenção (ajustes ou trocas), quando necessário, dos seguintes 

componentes: conexões, fiação, comando fotoelétrico, equipamentos auxiliares, braço, luminária e 

lâmpadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Obrigações da Prefeitura 

 

A PREFEITURA, além dos demais encargos previstos neste Termo de Transferência, obriga-se: 

 

01. Fornecer toda a mão-de-obra, ferramental e equipamentos necessários à execução dos serviços, 

conforme a Cláusula Primeira do presente instrumento legal. 

 

02. Substituir todas as lâmpadas queimadas e/ou quebradas e efetuar reparos em colunas 

ornamentais existentes na Rede de Iluminação Pública. 

 

03. Substituir relés, reatores, ignitores, bases para fusíveis e soquetes avariados ou defeituosos, 

refratores (vidros) quebrados de iluminação, a fim de permitir o bom funcionamento da Rede de 

Iluminação Pública. 

 

04. Reparar e/ou substituir os braços de luminárias e as próprias luminárias defeituosas ou em mau 

estado e fiação defeituosa interna existente. 

 

05. Substituir globos de luminárias, substituição da fiação interna deficiente que se inicia no chão 

e vai até o topo dos postes. Incluem-se, também, as caixas de passagens tampadas com a fiação 

nelas contidas. Executar o reparo ou substituição das tampas das caixas de passagem e/ou as 

próprias caixas que estiverem danificadas. Limpeza interna de luminárias e/ou caixas de 

passagem. 

 

06. Executar reparos e/ou substituições de chaves de comando, reaperto e/ou substituição de 

conectores relativos à fiação de Iluminação Pública. 

 

07. Fornecer, mensalmente, a programação diária das áreas de trabalho a serem percorridas, e 

executar os serviços preferencialmente nos horários que não atrapalhem o fluxo normal do 

trânsito, evidentemente de acordo com o local dos serviços, devendo ser plenamente justificada a 

execução dos serviços em horário que o perturbe, de acordo com a Cláusula Quinta. 

 

08. Atender as reclamações diárias dos consumidores, apresentadas à CELESC, que necessitem de 

providências imediatas e que não constam da programação diária fornecida pela PREFEITURA, 

de maneira exposto em 08.1 e 08.2, a seguir: 

 

08.1 – Em, no máximo, 48 horas (dois dias), exceto domingos e feriados, para: 

 

08.1.1 – Durante o ano todo: Avenidas. 

 

08.2 – Em, no máximo, 72 horas (três dias), exceto domingos e feriados, para os demais locais. 
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09. Fornecer o transporte dos materiais, ferramentais, equipamentos, e de seu pessoal até os locais 

de execução dos serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública, de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito. 

 

10. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal ou de terceiros, podendo a 

CELESC exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da PREFEITURA ou de terceiros, 

cuja permanência seja considerada prejudicial às boas relações da CELESC com autoridades ou 

particulares da área atendida. 

 

11. Responsabilizar-se por seu pessoal estar devidamente uniformizado e identificado. 

 

12. Identificar o veículo da Prefeitura Municipal e/ou de terceiros com os dizeres: 

 

 Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras 

 Serviço de Manutenção de Iluminação Pública 
 

13. Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer ônus por parte da CELESC, de 

indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços 

contratados e/ou a terceiros, decorrentes deste Termo. 

 

14. A PREFEITURA não reivindicará da CELESC qualquer indenização por perdas e danos de 

bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade. 

 

15. Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as normas da 

CELESC, e refazer os serviços realizados imperfeitamente, com o fornecimento inclusive dos 

materiais necessários, não cabendo à CELESC o fornecimento de tais materiais. 

 

16. Não prestar declarações e/ou informações sem prévia autorização, por escrito, da CELESC, a 

respeito do presente Termo. 

 

17. Reembolsar à CELESC quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu patrimônio, 

durante a execução dos serviços. 

 

18. Não executar nenhum serviço complementar, sem o devido conhecimento e aprovação da 

CELESC. 

 

19. Utilizar-se somente de pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e 

administrativos, conforme as exigências deste Termo, bem como dispor de um engenheiro 

habilitado pelo CREA, como responsável junto à CELESC. 

 

20. Solicitar a presença imediata da CELESC em caso de acidente com vítimas ou danos em 

Redes de Distribuição em áreas urbanas ou bens de terceiros, para que seja providenciada a 

necessária perícia. 

 

21. Ter conhecimento pleno das condições específicas e climáticas dos locais onde serão 

executados os serviços. 
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22. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas da CELESC, e de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os 

serviços. 

 

23. Executar os serviços que possam implicar em interrupção do fornecimento de energia elétrica 

em baixa tensão, conforme programação elaborada pela PREFEITURA, devidamente aprovada 

pela CELESC, sempre respeitando as instruções em vigor, que a PREFEITURA declara, desde já, 

ter pleno conhecimento. 

 

24. No caso de haver defeito que não seja possível reparar e que represente condição insegura, 

buscar orientação junto ao COD/SPMD (CELESC), visando definir que tipo de ação será adotada 

para eliminar e/ou reparar o problema. Nestes casos, avaliar a situação, e quando se tratar de caso 

que coloque em risco a segurança de terceiros, permanecer alguém no local e/ou sinalizá-lo de 

forma adequada, até que o problema seja reparado e/ou eliminado. Comunicar imediatamente por 

escrito à CELESC sobre o caso, informando sobre a situação, para que se adote a solução 

definitiva para o problema. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Obrigações da CELESC 

 

01. Esclarecer à PREFEITURA a respeito de toda e qualquer dúvida com referência à execução 

dos serviços, quando solicitada por escrito. 

 

02. Fornecer à PREFEITURA as normas e especificações técnicas necessárias à correta execução 

dos serviços, quando solicitadas por escrito. 

 

03. Receber e aprovar as inspeções dos serviços executados e aceitos pela fiscalização. 

 

04. Realizar os desligamentos, se necessário, para a execução dos serviços, de acordo com o item 

21, da Cláusula Quarta, deste Termo. 

 

05. Receber e aprovar a programação diária/mensal dos serviços a serem executados pela 

PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Responsabilidades 

 

01. A PREFEITURA será responsável por todas as despesas decorrentes de desligamento de 

energia elétrica, comprovadamente efetuados ou ocorridos por sua culpa, sem prejuízo das sanções 

previstas nas demais Cláusulas deste Termo e sem qualquer ônus à CELESC. 

 

02. Nestes casos, a CELESC debitará à PREFEITURA as despesas necessárias para o referido 

restabelecimento do funcionamento das redes e quaisquer outras daí decorrentes, além dos 

prejuízos causados pelas interrupções à CELESC e/ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Conhecimento do Local dos Serviços 
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01. Ao assinar o presente Termo, fica entendido que a PREFEITURA tomou pleno conhecimento 

das condições de locais e acessos às redes onde serão executados os serviços, inclusive no que se 

refere ao clima. 

 

02. A falta de conhecimento destas condições pela PREFEITURA não será considerada como 

razão para reclamação e/ou reivindicação. 

 

Desta forma, a assinatura deste Termo é considerada como reconhecimento tácito de que a 

PREFEITURA realizou investigações no local dos serviços, suficientes para o reconhecimento das 

condições que encontrará durante a execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Fiscalização e Auditoria 

 

01. A CELESC exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados e/ou contratados. Fica 

entendida que a fiscalização dos trabalhos por parte da CELESC não desobriga a PREFEITURA 

de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços, observando-se preceitos da boa 

técnica, a fim de dar aos mesmos absoluta segurança e perfeito acabamento. 

 

02. Os representantes da CELESC terão poderes para: 

 

02.1. Acompanhar a execução de todos os serviços, especialmente quando acarretarem 

desligamento; 

 

02.2. Sustar os trabalhos de quaisquer partes dos serviços que considerar medida necessária à 

segurança do trabalho e boa execução dos mesmos ou quando da necessidade de não ultrapassar as 

durações dos desligamentos previstos; 

 

02.3 Recusar quaisquer trabalhos que difiram dos padrões exigidos por este Termo; 

 

02.4. Decidir dentro dos limites de suas atribuições, por parte da CELESC, as questões que se 

levantarem no campo durante o andamento dos serviços; 

 

02.5. Aferir a capacidade profissional do pessoal da PREFEITURA, podendo determinar o 

afastamento do empregado que não atender às condições do serviço e das normas de segurança do 

trabalho, devendo a PREFEITURA providenciar a imediata substituição; 

 

02.6. Verificar as condições das ferramentas e equipamentos, inclusive viatura(s) da 

PREFEITURA, determinando imediata correção ou substituição nos casos em que julgar 

necessário, e 

 

02.7. Aferir a utilização das ferramentas da PREFEITURA, aplicadas na prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA NONA – Rescisão do Termo 
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Este Termo de Transferência de Responsabilidade poderá ser rescindido pela CELESC havendo 

razões que justifiquem esta medida, sem prejuízo de outros direitos e/ou indenizações, 30 (trinta) 

dias após haver notificado por escrito à PREFEITURA neste sentido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Alterações Contratuais 

 

Fica ressalvado à CELESC o direito de incluir e/ou alterar cláusulas contratuais, lavrando-se o 

competente aditivo, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Foro 

 

Fica eleito o foro da cidade de Florianópolis, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para qualquer ação decorrente do presente Termo. 

 

E, por assim estarem de acordo, a CELESC e a PREFEITURA assinam o presente, em 3 (três) 

vias de igual teor. 

 

Balneário Piçarras, ......... de ................. de 2005 

 

 

______________________________  ______________________________ 

PREFEITURA      CELESC 
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ANEXO I 
 

ATRIBUÇÕES E COMPOSIÇÃO DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

1. ATRIBUIÇÕES 
 

 As turmas de manutenção de Iluminação Pública têm como finalidade básica o 

atendimento dos pontos de luz instalados no sistema, de modo que não fiquem acesos durante o 

dia nem apagados durante a noite, bem como aquelas atividades descritas no Termo de 

Ajustamento de Conduta anexo, Cláusula Quarta. 

 

2. COMPOSIÇÃO DA TURMA 
 

 Entende-se por turma completa o conjunto formado pelos recursos humanos, ferramentas, 

equipamentos e veículo, conforme definido a seguir: 

 

2.1 PESSOAL 

 

  Cada turma será composta de um Encarregado (eletricista) e de um Ajudante de 

Eletricista. Deverão ser observados os seguintes aspectos: 

 

  2.1.1 Sumário dos Cargos 

 

   a) Encarregado 

    Compete ao Encarregado programar, planejar, organizar com as 

ferramentas apropriadas, os serviços necessários ao restabelecimento do sistema de iluminação 

pública. 

 

b) Ajudante de Eletricista 

    Compete ao Ajudante de Eletricista executar preferencialmente as 

tarefas secundárias, auxiliando o Encarregado, sempre que necessário. 

 

  2.1.2 Atividades Funcionais 

 

   a) Encarregado 

    - Receber a programação dos serviços a serem executados pela 

turma; 

    - Zelar pela qualidade dos serviços e disciplina da turma; 

- Registrar os serviços executados; 

- Zelar pela segurança pessoa e coletiva da turma; 

- Executar todos os trabalhos pertinentes ao serviço de 

manutenção de iluminação pública; 

 

 

b) Ajudante de Eletricista 
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 - Auxiliar o Encarregado, sempre que solicitado; 

    - Abastecer de materiais e ferramentas o Encarregado na execução 

dos serviços; 

    - Executar toda natureza de serviços ao nível do solo; 

    - Zelar pela segurança pessoal e coletiva da turma; 

    - Sinalizar o local de trabalho, quando necessário; 

    - Limpar, controlar e guardar os materiais e ferramentas. 

 

 

NOTA  1: Qualquer um dos componentes da turma poderá dirigir e operar equipamentos 

hidráulicos, desde que devidamente treinado e habilitado. 

 

NOTA 2: A PREFEITURA deverá fornecer gratuitamente aos empregados, de acordo com o item 

6.2.1.2, da NR-6, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que se fizerem necessários, de 

acordo com a natureza dos serviços. 

NOTA 3: Adquirir e utilizar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), que se fizerem 

necessários para o desenvolvimento dos serviços nas obras. 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A CELESC 

 

III.1 – Parâmetros Gerais 

Como parâmetros balizadores de cálculo, deverá ser utilizado para cada intervalo de 8.000 pontos 

de luz => 01 dupla (01 eletricista encarregado e 01 ajudante de eletricista) com 01 veículo 

devidamente equipado, conforme especificações III.3 e III.4, a seguir apresentados. 

“Para encontrar o número mínimo de Equipe/Veículos de Manutenção, a CELESC dividirá o 

número total de pontos de luz existentes pelo intervalo estabelecido (8000), arredondando a fração 

obtida para o número inteiro imediatamente superior”. 

 

INFORMAÇÕES ESPECIAIS: 

A empreiteira vencedora desta Licitação deverá, ao longo do tempo, com base no crescimento 

vegetativo do número de pontos de I.P., ampliar também sua equipe/veículos, conforme 

parâmetros acima. 

III.2 – Relação de ferramental e equipamentos de uso individual dos eletricistas de Iluminação 

Pública 

Obs.: Devem estar disponíveis para cada eletricista. O Quadro Quantidade Existente deve ser 

preenchido multiplicando-se a quantidade necessária pelo número de eletricistas 

disponíveis/necessários ao serviço. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTIDADE 

NECESSÁRIA 

QTIDADE 

EXISTENTE 

1 Alicate Universal c/ Cabo Isolado p/ 660 V pç 1 1 

2 Bolsa p/ Luva da BT pç 1 1 

3 Bota de Borracha padrão CELESC par 2 2 

4 Botina de Couro padrão CELESC par 2 2 

5 Capacete padrão CELESC ou similar pç 2 2 

6 Caneta Esferográfica pç 2 2 

7 Cinto de Segurança padrão CELESC pç 1 1 

8 Capa de Chuva padrão CELESC pç 2 2 

9 Chave Ajustável 200 m. Abertura até 26 mm (12”) pç 1 1 

10 Chave de Fenda 3,3 x 150, comprimento total 250 mm pç 1 1 

11 Chave de Fenda 4,5 x 150, comprimento total 150 mm pç 1 1 

12 Chave de Fenda 6,3 x 200, comprimento total 300 mm pç 1 1 

13 Chave de Fenda Néon (teste) pç 1 1 

14 Canivete p/ Eletricista pç 1 1 

15 Luvas de Raspa padrão CELESC par 2 2 

16 Luvas de Borracha BT par 1 1 
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17 Luvas de Couro p/ Proteção da Luva de BT par 1 1 

18 Lanterna Manual Tipo Laser, com Baterial 7,5 V pç 1 1 

19 Maleta de Couro p/ Ferramentas pç 1 1 

20 Óculos de Segurança padrão CELESC pç 1 1 

21 Uniforme padrão CONTRATADA pç 1 1 

 

 

 

III.3 – Relação de ferramental e equipamentos de uso coletivo na viatura à disposição da turma de 

Iluminação Pública 

 

Obs.: Devem estar disponíveis em cada viatura. O Quadro Quantidade Existente dever ser 

preenchido multiplicando-se a quantidade necessária pelo número de veículos com escada 

giratória disponíveis/necessários ao serviço (III.4 – item 2). 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTIDADE 

NECESSÁRIA 

QTIDADE 

EXISTENTE 

1 Alicate Volt/Amper Analógico pç 1 1 

2 Arco de Serra Ajustável c/ Lâmina 370 a 480 mm pç 1 1 

3 Bandeirola para Sinalização padrão CELESC 30 x 30 pç 4 4 

4 Chave Halley de 6 a 12 mm jg 1 1 

5 Carretilha p/ lançamento, para corda 0,16 mm 250 kgf pç 2 2 

6 Corda p/ lançamento 0,16 mm mt 20 20 

7 Caixa p/ Primeiros Socorros pç 2 2 

8 Cone de Sinalização padrão CELESC 0,50 cm pç 5 5 

9 Escada Extensão Madeira Laminada padrão CELESC pç 2 2 

10 Escala Métrica pç 1 1 

11 Farol de Milha Portátil 12 V pç 1 1 

12 Lima Murça Chata pç 1 1 

13 Martelo Pena 500 g com Cabo pç 1 1 

14 Prancheta c/ Papel para Anotações pç 1 1 

15 Placa de Sinalização padrão CELESC pç 1 1 

16 Suporte Giratório com Escada pç 1 1 

17 Alicate Bico Redondo pç 1 1 

18 Caixa de primeiros Socorros pç 1 1 

19 Colete Refletivo pç 1 1 

20 Escova de Aço Tipo “V” pç 1 1 

21 Reateste padrão CELESC pç 1 1 

22 Chave combinada 6 a 22 mm jg 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 – Veículos disponíveis para os serviços de manutenção de Iluminação Pública no Município 

definido por esta licitação. 
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_______________________________________________________________ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO     UN  DISPONÍVEL 

          NA FIRMA 

_______________________________________________________________ 
01 Veículo leve      PÇ  1 

 

02 Camionete tipo pick-up com carga mínima de 750 daN, 

equipado com escada para alcance no sistema de  Iluminação 

Pública em postes até 12 m de altura (tipo  escada rotativa). 

- possuir carroceria resistente, com armário para  ferramentas, 

equipamentos. 

- dotado de farol direcionado para iluminação da área de serviços e 

tomada para utilização de farol manual. 

- atender à legislação dos órgãos controladores de  trânsito     

                                                                 PÇ  1 

 

03 Caminhão cabine simples, capacidade mínima de 8 T,  dotado de 

carroceria com compartimentos e dimensões  para acomodação de 

materiais, equipamentos e  ferramentas de forma prática e segura, com 

sapatas  estabilizadoras, dianteira e traseira, para permitir  utilização 

de cesta área com acionamento hidráulico,  com secções de lanças 

articuláveis e/ou teleescópicas  que possam atingir até uma altura mínima 

de 22 metros;  com comando inferior (base); dotada de válvulas de 

segurança e sistema de emergência para descida manual do conjunto em 

contingências que exijam tal  operação. 

        PÇ  1 

 

______________________________________________________________________ 

 

Notas: 

Item  02 - O número de veículos deste item deverá ser coerente com o número de  pontos de 

Iluminação Pública (tipo simples, tipo I e tipo II) e a orientação dada no  anexo 

III.1 – Parâmetros Gerais. 

 

Item  03 -  Para o atendimento do Sistema de Iluminação Pública Especial (postes com  altura 

até 21 metros mais luminária) preferencialmente deverá ser apresentado como 

veículo disponíveis, pelo menos 01 (um) veículo conforme o especificado. Os 

veículos podem ter no máximo 5 anos de fabricação e  devem estar em bom estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA 

CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
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BALNEÁRIO PIÇARRAS, DORAVANTE DENOMINADO 

MUNICÍPIO, NESTE ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO 

MUNICIPAL E, DE OUTRO LADO, A CENTRAIS 

ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC, 

DENOMINADA DORAVANTE DE CELESC, 

REPRESENTADA PELOS SEUS DIRETORES. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

Por este ato, o Município de Balneário Piçarras, devidamente autorizado pela Lei Complementar 

nº 055/02-ult, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar nº ................, de 

....................... de 2005, parte integrante do presente convênio, atribuí à CELESC 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

A arrecadação de que trata a Cláusula Primeira será feita juntamente com as contas de consumo de 

energia elétrica, ficando a CELESC 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. 

 

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) e os Órgãos dos Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, relativa aos 

imóveis edificados, efetuar-se-á mensalmente e será calculado por tipo de ligação, como segue na 

Tabela I. Os imóveis não edificados seguirão a Tabela II: 

 

 

TABELA I 

 



 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

Rua Alexandre Guilherme Figueredo,68 - CEP: 88380-000-Balneário Piçarras-SC- Fone/Fax: (047) 347-4747 
E-mail: leonelmartins@matrix.com.br - Home-page: www.picarras.com.br 

 

18 

 

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 direito e exclusivo do Município, devendo o mesmo 

contabilizá-lo nos termos do art. 73 da Lei nº 4.320/64. 

 

 

 

Parágrafo único – O montante da arrecadação da COSIP será transferido para a conta do 

Município, junto ao Banco BESC, Agência 192-9, conta nº 7.903-0, obrigando-se a CELESC a 
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fornecer ao Município demonstrativo mensal da arrecadação, fatura(s) e outros débitos até o 15
o
  

dia útil do mês subseqüente ao da arrecadação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 

O Município autoriza a CELESC a debitar, mensalmente, na conta do Banco BESC S/A, agência 

192-9, conta nº 7.903-0, 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, de acordo com o Anexo I. 

 

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 se compromete a efetuar a manutenção da rede de 

iluminação pública simples. Se  comprometerá, desde que possível e por solicitação expressa do 

Município, através de contratação, a execução da manutenção no sistema de iluminação pública 

especial. 

 

§ 1
o
 – Entende-se por ponto de iluminação pública especial: 

 

1) Ponto de Luz Especial Tipo I 

 

a – É considerado Ponto de Luz Especial Tipo I aquele que: 

 

a.1 – 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. 

 

a-2 – 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 luminária um ponto de luz. 

b – Os serviços de manutenção compreendem: 

 

b.1 – a inspeção e a manutenção (ajuste e trocas), quando necessário, dos seguintes componentes: 

conexões, fiação, comando fotoelétrico, equipamentos auxiliares, braço, luminárias e lâmpadas. 

 

2) Ponto de Luz Especial Tipo II 

 

a – É considerado Ponto de Luz Especial Tipo II aquele que: 

 

a.1 – 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. 
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a.2 – 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. 

 

b – Os serviços de manutenção compreendem: 

 

b.1 – a inspeção e a manutenção (ajustes ou trocas), quando necessário, dos seguintes 

componentes: conexões, fiação, comando fotoelétrico, equipamentos auxiliares, braço, luminária e 

lâmpadas. 

 

§ 2
o
 – Quando realizada pela CELESC, 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. 

 

§ 3
o
 – Quando a manutenção da rede de iluminação pública for realizada com pessoal próprio, 

além da aplicação do disposto no § 2
o
, também será efetuada a cobrança do total de homens-hora 

despendidos pela CELESC para a execução desse serviço. 

 

§ 4
o
 – Para a adequada manutenção da rede de iluminação pública, realizada pela CELESC 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. 

 

§ 5
o
 – Os custos decorrentes da contratação, pela CELESC, 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. 

 

§ 6
o
 – O Município poderá adotar a prestação dos serviços de manutenção da rede de iluminação 

seja com pessoal próprio ou por meio de terceirização. 

 

§ 7
o
 – Ocorrendo o disposto no § 5

o
, o Município deverá assinar o Termo de Transferência de 

Responsabilidade, eximindo a CELESC de responsabilidades civis e criminais decorrentes da 

execução do serviço de manutenção, tornando, portanto, sem efeito os demais parágrafos, exceto o 

previsto no § 8
o
. 

 

 

§ 8
o
 – Se, e somente se, a CELESC 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 cobrança prevista no § 2
o
, ou seja, de 10% (dez por cento) sobre os 

materiais aplicados e disponibilizados pela CELESC. 

 

 

 

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, desde que 
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previamente solicitado pelo Município, cabendo à CELESC a elaboração de orçamento(s) 

específico(s) para este fim, condicionando a execução a prévia aprovação pelo Município. 

 

Parágrafo único – Fica vedado ao Município a execução do serviço de extensão de rede de 

iluminação pública, haja vista que este procedimento cabe, única e exclusivamente à CELESC, 

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 destina, 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. 

 

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, bem como de iluminação pública especial, exceto os previstos no § 4
o
 da 

Cláusula Oitava, será de responsabilidade da CELESC. 

Parágrafo único – Os custos decorrentes, conforme descrito no caput, serão debitados junto à 

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 e 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 5
o
 (quinto) dia útil, deverão ser quitadas por meio de boleto bancário emitido pela 

CELESC, de acordo com a Cláusula Sexta, parágrafo único, até o décimo dia útil do mês 

subseqüente à arrecadação, com posterior comprovação à CELESC do pagamento desses débitos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 

A CELESC 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. 

 



 

GABINETE DO PREFEITO 
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Parágrafo único – Ocorrendo a situação descrita no § 6
o
 da Cláusula Oitava, esta cláusula torna-se 

nula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

 

O Município desde já autoriza a CELESC a debitar na conta bancária citada no parágrafo único da 

Cláusula Sexta quaisquer débitos e/ou obrigações vencidas do Município para com a CELESC, 

relativos ao fornecimento de energia elétrica à rede de iluminação pública, execução dos serviços 

de manutenção da iluminação pública, incluindo-se a melhoria e 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 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, 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 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 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 

 

O valor da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública será reajustado na 

mesma ocasião e percentual em aplicado às tarifas de energia elétrica, definida pela CELESC, ou a 

quem a substituir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 

 

O prazo de duração do presente convênio é de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua 

assinatura, prorrogando-se automaticamente por mais 4 (quatro) períodos sucessivos. Poderá, 

entretanto, ser rescindido, sem ônus, a critério de qualquer das partes conveniadas, desde que 

manifestada tal disposição, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 



 

GABINETE DO PREFEITO 
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O início da cobrança dar-se-á a partir do mês de .................... de 20........ 

 

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 ........... de ..................... de 2005. 

 

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 4 (quatro) vias de igual 

teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais. 

 

 

Balneário Piçarras, ....... de ..................... de .......... 

 

 

 

 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL    DIRETOR PRESIDENTE – CELESC 

 

 

 

 

 

       DIRETOR TÉCNICO – CELESC 

 

 

Testemunhas: 

 

____________________________  ____________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 

 


