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INCORPORAÇÃO DE SOLUÇÕES DE CIDADES INTELIGENTES AO
ESCOPO DE PPPS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) - Comitê Iluminação Pública
Agosto de 2021

1. Apresentação

Fundada em 1955, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) é uma
entidade privada, sem fins lucrativos, criada para ajudar a desenvolver a infraestrutura e a
indústria de base brasileira, setores fundamentais para apoiar o desenvolvimento econômico e
social do país.
O Comitê Iluminação Pública da Abdib foi criado em abril de 2017, com o intuito de ser um fórum
de discussão dos assuntos relacionados ao tema, em especial após a concretização da
transferência de pontos de iluminação pública das concessionárias de distribuição de energia
elétrica para os municípios, decorrente da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
O Comitê Iluminação Pública é um importante fórum de discussão de propostas, de
acompanhamento da regulamentação e atualizações legais do setor, reunindo concessionárias,
fornecedores, prestadores de serviços, além de empresas de consultoria nas temáticas técnica,
econômico-financeira e jurídica em iluminação pública.
Com o avanço das parcerias público privadas (PPPs) de iluminação pública nos últimos anos, a
temática tem ganhado relevância e tem sido notado um importante amadurecimento da
qualidade técnica dos estudos e modelagens resultando em projetos mais sólidos e mais bem
estruturados. Parte importante deste ganho qualitativo das modelagens se deve ao grande
protagonismo do BNDES e da Caixa que possuem uma forte agenda nos entes municipais para
viabilização dos projetos.

2. Objetivos
Embora as PPPs estejam avançando, foi possível notar, sobretudo nos leilões ocorridos nos
últimos 18 meses, que as concepções de receitas acessórias envolvendo soluções de cidades
inteligentes permanecem pouco especificadas e desenvolvidas. Adicionalmente, constata-se um
aumento significativo de propostas vencedoras com alto percentual de deságio em relação ao
valor referência.
Este panorama levou o Comitê Iluminação Pública da Abdib a aprofundar sua compreensão
sobre esta forte tendência verificada nas últimas concorrências no setor. Como desdobramento
deste objetivo, foi concebido o Projeto “Incorporação de soluções de cidades inteligentes ao
escopo de PPPs de Iluminação Pública”.
Considerando que parte da explicação para os altos deságios nas propostas vencedoras está nas
expectativas dos licitantes sobre receitas acessórias voltadas para soluções de cidades
inteligentes, a equipe do projeto tem se dedicado a compreender como estas receitas podem
efetivamente contribuir tanto tecnologicamente, quanto financeiramente ao negócio, além de
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delinear com maior clareza quais são as implicações e questões jurídicas que condicionam a sua
concretização.
Importante notar que, ainda que exista a previsão de caráter geral para receitas acessórias no
contexto dos editais e dos contratos de PPPs de iluminação pública, particularmente
considerando soluções de cidades inteligentes, o fato é que estas regras ainda não geram
incentivos ou bases robustas para o desenvolvimento das citadas atividades. Mesmo nas PPPs
de iluminação pública implementadas há alguns anos, a evolução de receitas acessórias é
bastante modesta, o que é indício de que também existem incertezas do lado do mercado sobre
o tema, que prossegue sem perspectivas concretas.
Assim, o presente paper tem como objetivos principais, que se encontram em linha com os
propósitos do Projeto 1: (i) identificar questões que podem representar entraves para a
propagação de soluções de cidades inteligentes relacionadas a projetos de iluminação pública;
(ii) apresentar propostas e alternativas voltadas para superar tais entraves e incentivar a
incorporação das referidas soluções no escopo das PPPs de Iluminação Pública, com indicação
de alternativas tecnológicas, jurídicas e financeiras; e (iii) a partir da identificação de
recomendações consideradas adequadas, gerar o convencimento de stakeholders relevantes,
por meio da apresentação de argumentos ou perspectivas que tenham como objetivo final a
criação de um ambiente institucional que proporcione o desenvolvimento de soluções de
cidades inteligentes em bases seguras e que permitam ganhos para todos os interessados.

3. Principais pontos de discussão:

Aspecto jurídico:
A análise das parcerias público-privadas de iluminação pública já implementadas no Brasil revela
alguns fatores jurídicos e institucionais que inibem o desenvolvimento de projetos de iluminação
pública associados a soluções de cidades inteligentes, quais sejam: (i) a falta de clareza nos
contratos de concessão quanto às prioridades do Município em relação ao tema; (ii) a existência
de desincentivos nos contratos de concessão em relação às regras para identificação e
aprovação da exploração das receitas acessórias pelo parceiro privado; e (iii) a baixa capacidade
institucional na maior parte dos municípios para lidar com a matéria.

a. Ausência de uma política pública clara para cidades inteligentes
Uma primeira constatação fundamental é a de que a maioria dos Municípios não tem clareza
sobre os conceitos envolvidos com o tema e tampouco possui uma política pública dedicada ao
tema das cidades Inteligentes.
Por essas razões, a estruturação de projetos de iluminação pública acaba resultando em
modelos que tratam superficialmente deste tema e que, na grande maioria das vezes, não
contemplam no escopo do contrato ou de suas receitas acessórias o desempenho de serviços
caracterizadores de uma Cidade Inteligente e que poderiam estar atrelados à rede de iluminação
pública.
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Não se deve menosprezar, nesse ponto, as dificuldades de financiamento ou custeio desses
serviços pelos municípios. Há que se mencionar a inexistência, ao menos neste presente
momento, de segurança jurídica para viabilizar o custeio da prestação de serviços de cidades
inteligentes, ainda que relacionados à iluminação pública, por meio da contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública – COSIP. Este aspecto acaba por dificultar a ampliação
do escopo do contrato de concessão, uma vez que, no pior dos cenários, exigirá dos Municípios
a busca por outras fontes de recursos (não vinculados ou desvinculados) para o custeio dos
serviços não plenamente articulados com a iluminação pública.
Por essa razão, os modelos mais recentes de contratos de concessão possuem apenas
referências genéricas ao desenvolvimento do tema, como, por exemplo, uma declaração
generalista de que há interesse em se utilizar a infraestrutura tecnológica do contrato para
implementar aplicações de cidades inteligentes, trafegando, nesta infraestrutura, dados de
sensores e dispositivos necessários ao monitoramento e à criação de serviços tecnológicos para
a municipalidade e para o cidadão.
Tal circunstância é potencializada em parte pelo fato de que há uma incerteza considerável
quanto ao efetivo potencial econômico dessas atividades e o interesse de agentes outros que
não a própria municipalidade. O resultado desse cenário é que o tema vem sendo tratado
exclusivamente sob a perspectiva das receitas acessórias, é dizer, o desenvolvimento de tais
serviços fica condicionado à eventual existência de interesse econômico da concessionária.
Todavia, também em relação a esse aspecto os contratos de concessão não apresentam
incentivos consistentes para uma efetiva evolução dos serviços.

b. Desincentivos nos contratos de concessão para aprovação de atividades geradores de
receitas acessórias
Como regra geral, os contratos possuem condições que desincentivam a Concessionária a buscar
alternativas para o desenvolvimento de receitas acessórias, notadamente aquelas associadas a
serviços que poderiam resultar na implantação de soluções de cidades inteligentes.
Em primeiro lugar, as cláusulas contratuais que tratam da possibilidade de percepção de receitas
acessórias não apresentam a lista de serviços ou aplicações priorizados e autorizados de
antemão, ou seja, que poderiam ser desenvolvidos independentemente de nova aprovação do
Poder Concedente.
Assim, sob um possível pretexto de proporcionar maior flexibilidade na atuação da
concessionária, esta opção pela abordagem generalista e superficial de receitas acessórias
implica em dificuldades para ambas as partes, na medida em que incrementa significativamente
os custos de transação futuros e os riscos em relação ao processo de emissão de autorizações e
de divisão dos ganhos entre os envolvidos, em cada caso concreto.
Em segundo lugar, nos contratos atuais, há uma inegável complexidade burocrática em relação
aos pedidos da concessionária de autorização para a exploração de receitas acessórias. Em
regra, as concessionárias devem apresentar ao Poder Concedente documentos, informações e
dados que incluem uma proposta de plano de negócios que contenha a descrição do objeto e
produto pretendido, público alvo, modelo de geração de receitas, estratégia competitiva,
projeções do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e
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tributos, além de demonstração da viabilidade técnica e jurídica da proposta, identificação dos
riscos para prestação dos serviços decorrentes da execução da atividade e as alternativas para
mitigá-los, além da análise de rentabilidade do negócio.
Esta sistemática desmotiva o parceiro privado a buscar receitas acessórias, tendo em vista que
gera um esforço e um custo muitas vezes substanciais para apresentação do pedido de
autorização, sem a certeza de que será aceito, presente ainda o risco quanto à efetiva
rentabilidade futura dos serviços.
A situação se torna ainda mais complexa ao considerar que o setor de iluminação pública tem
como peculiaridade o fato de que grande parte dos serviços que potencialmente podem ser
explorados como receitas acessórias e que compõem o conceito de cidades inteligentes, têm
como usuário ou interessado direto a própria Administração Pública, inclusive como detentora
do direito de executar ou desenvolver tal atividade (p.ex., os semáforos existentes nas vias
públicas). Quanto a esse aspecto, há um fundado receio de que a contratação direta do parceiro
privado para o desempenho de atividades de natureza pública municipal, inclusive a serem
remuneradas pelo próprio Poder Público, possa resultar em questionamentos e riscos jurídicos.

c. Baixa capacidade institucional dos Municípios
Soma-se aos fatores listados nos itens anteriores a baixa capacidade institucional de grande
parte dos municípios em lidar com a complexidade atualmente exigida para a aprovação desses
projetos de cidades inteligentes ou para o exame da viabilidade jurídica da contratação direta
de atividades geradoras de receitas acessórias, quando o Poder Público é via de regra o usuário
ou interessado direto.
Por essas razões, o gestor público é incentivado a impor, como condição para autorização, a
divisão de receitas entre as partes em percentuais eventualmente insustentáveis, diante do
receio de responsabilização perante órgãos de controle por uma suposta autorização de
exploração de serviços de maneira não vantajosa à municipalidade.
Evidentemente, a viabilidade econômico-financeira dos projetos a serem implementados pelas
Concessionárias têm como elemento de suma relevância o percentual de compartilhamento
dessas receitas com o Poder Concedente, que é definido previamente na licitação da PPP e que
não guarda correspondência com as características especificas de um estudo econômicofinanceiro decorrente de uma determinada receita acessória.
Nesse contexto, deve-se também considerar que o gestor público até passado recente via o
tema de cidades inteligentes como um grande potencial tecnológico e econômico-financeiro
inexplorado, apto a gerar enormes ganhos a seus empreendedores e novos entrantes. No
entanto, no presente momento, esta percepção é crescentemente questionada tendo em vista
que o cliente potencial destas soluções ou aplicações é o próprio poder público municipal e que
sua implantação demanda riscos de diferentes naturezas.
Desse modo, este tema impacta diretamente nos incentivos à geração de receitas acessórias e,
portanto, na implantação de aplicações de cidades inteligentes.
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Aspecto técnico:

a. Assimetria existente entre diferentes soluções para redes de telegestão / Concorrência
entre soluções paralelas incompatíveis

As redes de telegestão, integrantes dos parques de iluminação pública em vários projetos de
PPPs e que permitem a operação remota dos pontos de iluminação pública a elas conectados,
pertencem ao universo tecnológico da Internet das Coisas (IoT). Por concepção adotam
protocolos de comunicação com largura de banda baixa ou ultrabaixa, porém, incorporando
algumas vantagens como baixo consumo de energia e comunicação a longa distância, em áreas
urbanas e rurais (raio de 3 a 10Km), além da utilização de espectro de rádio frequência não
licenciado (915MHz; 2,4 e 5,8GHz). Estas características permitem a distribuição, em um
município, de sensores em larga escala, para coleta de dados e execução remota de comandos,
formando a base para o desenvolvimento de soluções de cidades Inteligentes.
As tecnologias de comunicação adotadas (protocolos), dentre elas RF MESH (WiSUN, ZigBee),
LoRa, UNB – Ultra Narrow Band, surgiram nos últimos anos e passam por constante processo de
evolução. Seus desenvolvedores participam de consórcios/alianças com o objetivo de
desenvolverem novas versões, com maior grau de integração entre seus participantes, porém,
o cenário atual ainda é de compatibilidade limitada entre fabricantes de um mesmo consórcio.
Este fato prejudica o mercado de desenvolvedores de sensores pela necessidade de
desenvolvimento personalizado, para compatibilização com determinado fabricante, impedindo
a produção em grande escala, fundamental para a redução dos custos. A dificuldade é ainda
maior quando consideramos fabricantes que adotam protocolo proprietário de comunicação,
limitando qualquer tentativa de desenvolvimento de dispositivos e sensores por terceiros. Caso
estes evoluam nestas iniciativas, terão ao final a necessidade de licenciamento da tecnologia.
Além dos desafios dentro de um determinado consórcio, existe a concorrência entre eles na
disputa pelo mercado de telegestão e de forma abrangente pela consolidação de padrão de
comunicação no mercado de cidades inteligentes.
No estado atual das soluções de telegestão está disponível apenas a integração na camada de
aplicação, ou seja, os dados coletados podem ser utilizados por diversos outros sistemas, que
poderão processá-los e transformá-los em informações relevantes para a gestão dos serviços e
tomada de decisões. Esta possibilidade é importante, mas não suficiente, pois para que o
mercado desenvolva, em larga escala, sensores e dispositivos necessários à uma Cidade
Inteligente, deverá ocorrer também a consolidação da tecnologia de comunicação na camada
de rede.
É importante também registrar que, com a chegada do 5G, surgirá uma concorrência natural aos
protocolos de comunicação IoT mencionados anteriormente, com a vantagem de possuir
abrangência em escala mundial, além de padrões maduros de desenvolvimento e integração
entre diversos fabricantes. Tais fatores facilitarão o desenvolvimento de dispositivos e sensores
para a propagação de soluções de cidades inteligentes.
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b. Redes de telegestão por si só não possuem capacidade suficiente para transmissão de
pacotes de dados complexos
Conforme detalhado anteriormente as soluções de telegestão, além das demais soluções
pertencentes ao universo IoT, possuem a característica de baixa largura de banda, adequadas à
transmissão de dados de sensoriamento e comandos remotos. Para que sejam transmitidos
dados de serviços de cidades inteligentes, que demandam “banda larga” ou “ultra banda larga”
como imagens em alta definição, vídeo em tempo real e WiFi público, será necessária a adoção
de tecnologia de transmissão por fibra ótica, seja por meio da construção de uma rede ótica pela
concessionária de iluminação pública ou por meio da subcontratação deste recurso de terceiros.
A construção de uma rede ótica pela Concessionária de iluminação pública pode tornar-se uma
atividade complexa pois dependerá de acordo com a distribuidora de energia elétrica para
utilização de seus postes (acordo de uso mútuo), além da necessidade de lançamentos de dutos
subterrâneos para atender demandas específicas. O uso de postes exclusivos de iluminação
pública para lançamento de cabeamento ótico dependerá de avaliação técnica da resistência
dos postes, além da verificação de possível impedimento de instalação de cabeamento em
determinadas áreas, pela legislação do município.

c. Tarifa de energia aplicável à alimentação dos equipamentos de cidades inteligentes
Pela resolução ANEEL 414/2010, em seu artigo 24, há a seguinte redação:
“Art. 24, parágrafo 2º - A tarifa aplicável ao fornecimento de energia elétrica para iluminação
pública é a Tarifa B4a.”
Os equipamentos de cidades inteligentes não se enquadram no grupo de ativos destinados à
prestação do serviço de iluminação pública, devendo ser tarifados pelo subgrupo B3. Para este
fim deverá ser protocolado na Distribuidora de energia elétrica pedido específico de
atendimento a estes equipamentos, que poderá demandar a instalação de medidor exclusivo
ou decidir pela cobrança por avença, dependendo da faixa de consumo dos equipamentos. Além
da regularização da medição de consumo na Distribuidora, será necessário avaliar a necessidade
de construção de rede elétrica exclusiva e padrão de medição, para alimentação dos
equipamentos.

Aspecto financeiro:
Em relação a aspectos financeiros relacionados ao tema de cidades inteligentes, no âmbito dos
projetos de PPP de Iluminação Pública, primeiramente deve ser destacada a fonte de receitas
utilizada nestes projetos. O crescente sucesso da prestação dos serviços de iluminação pública
via Parceria Público-Privada, está intrinsicamente conectado à contribuição para custeio dos
serviços de iluminação pública, usualmente denominada COSIP ou CIP. Pelo fato desta
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contribuição estar vinculada a este escopo de serviços, de início se verifica uma limitação quanto
à utilização desta mesma fonte para outros fins, como soluções de cidades inteligentes1.
Um pensamento inicial que poderia ser considerado seria desvincular recursos (DREM) para
aplicação em distintas finalidades, conforme possibilitado pela Emenda Constitucional Nº 93 de
08/09/2016 (até 30% dos valores arrecadados via COSIP/CIP poderiam ser utilizados para outros
fins que não iluminação pública). Entretanto, a vigência desta Emenda está limitada a 31 de
dezembro de 2023, o que inviabilizaria sua aplicação em projetos de PPP de longo prazo.
Adicionalmente, haveria uma tendência da utilização de excedentes de contribuições em outras
áreas prioritárias nos municípios, tais como educação, saúde e segurança, em detrimento de
soluções de cidades inteligentes.
Um outro aspecto a ser avaliado diz respeito aos contratos de PPP de iluminação pública em que
o risco financeiro para investimento em soluções de cidades inteligentes como receitas
acessórias está 100% alocado à Concessionária, seja no que toca à parcela relativa ao estudo de
viabilidade (mais investimentos preliminares), seja quanto à parcela referente ao investimento
para efetiva operação do serviço.
Por fim, toda a discussão de exploração de receitas acessórias em PPP de iluminação pública,
com olhar para soluções de cidades inteligentes, tem como um dos principais parâmetros o fator
de compartilhamento da receita obtida pela Concessionária com o Poder Concedente. A seguir
são apresentadas as premissas aplicadas em diferentes contratos de PPP de iluminação pública:

PPP iluminação pública Belo Horizonte
“26.1.2 Para autorização das ATIVIDADES RELACIONADAS (...) rateio da receita bruta baseada na
repartição igualitária dos lucros (...)”
“26.2 As receitas acessórias (…) serão compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER
CONCEDENTE na proporção de no mínimo 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) da
receita bruta (...) em favor do PODER CONCEDENTE, observada a repartição igualitária do lucro
(...)”

PPP iluminação pública Petrolina
28.3. As RECEITAS ACESSÓRIAS (...) compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER
CONCEDENTE na proporção de, no máximo, 15% (quinze por cento) da receita bruta (...) em
favor do PODER CONCEDENTE.

PPP iluminação pública Aracaju

1

“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.”
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“27.4. As RECEITAS ACESSÓRIAS (..) compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e PODER
CONCEDENTE na proporção de até 5% (cinco por cento) da receita bruta (...) em favor do
PODER CONCEDENTE.”

De início é importante ressaltar que os modelos apresentados acima têm suas vantagens e
desvantagens individuais, podendo se concluir que não há necessariamente um modelo ideal,
principalmente devido às incertezas relacionadas a receitas acessórias e pelo contexto de um
projeto de PPP de longo prazo. A seguir serão apresentadas breves considerações a respeito das
premissas de cada modelo.
A utilização da receita bruta ou lucro líquido como base de cálculo é um dos pontos de
divergência comuns nos projetos. A aplicação do percentual de compartilhamento sobre o lucro
líquido seria o modelo mais justo, entretanto devido à complexidade para uma correta aferição
do lucro líquido pelas partes, a utilização da receita bruta se torna mais simplificada e, portanto,
disseminada nos contratos.
O percentual de compartilhamento apresentou variações, com destaque para os modelos de
até 5% e no máximo 15%. A proporção de 5% seria mais compatível com a margem líquida obtida
com a prestação de serviços por empresas em geral, que fica na faixa de até 10%, de modo que,
neste cenário, o lucro líquido seria compartilhado proporcionalmente entre Concessionária e
Poder Concedente. Já a proporção de 15% buscaria, na visão dos Municípios, mitigar as
incertezas quanto à evolução dos serviços geradores de receitas acessórias. Sob tal perspectiva,
no longo prazo de uma PPP, poderiam surgir tecnologias e serviços disruptivos, com expressivos
ganhos financeiros, que, neste cenário, seriam mais adequadamente compartilhados com o
Poder Concedente com supedâneo em um percentual maior.
Uma análise rápida poderia apontar que um percentual de 15% inviabiliza a exploração de
receitas acessórias com margem inferior, entretanto ambos os modelos trazem como previsão
um limite máximo de compartilhamento, de modo que poderia ser acordado entre
Concessionária e Poder Concedente um percentual inferior de compartilhamento. Aqui, todavia,
e conforme já salientado antes, haverá uma propensão do gestor público de buscar sempre o
compartilhamento máximo previsto em Contrato, principalmente devido à grande dificuldade
de se mensurar com precisão os possíveis ganhos do serviço.

4. Possíveis soluções ou recomendações
Diante do relato acima realizado, algumas medidas podem ser consideradas para a mitigação de
problemas e para a geração de um ambiente mais favorável às cidades inteligentes nos projetos
de iluminação pública:


Definição clara pelos Municípios de uma política pública para cidades inteligentes: é
importante que os Municípios que tenham interesse sejam apoiados na construção de
um política transparente e fundamentada de implantação de cidades inteligentes, por
meio da identificação de objetivos e aplicações/serviços prioritários e factíveis
relacionados à matéria; eleição de meios estratégicos para seu desenvolvimento (como,
se for o caso, a rede de iluminação pública) e identificação de recursos públicos ou
10

outros, para suportar a execução de tais atividades. A existência de uma linha de
atuação clara possibilitará que tais metas, se pertinentes e relacionadas à iluminação
pública, possam ser considerados na produção dos estudos prévios à PPP.


Ampliação do objeto das PPPs: A primeira e principal medida a ser considerada
envolveria, sempre que possível, a inclusão de obrigações relacionadas à
implementação de cidades inteligentes no próprio escopo da concessão. Assim, o objeto
principal do contrato incluiria, além da iluminação pública, as escolhas públicas
aplicáveis à realidade municipal, como a implantação de câmeras de
videomonitoramento, implantação de centro de monitoramento, fornecimento de
serviços de internet, controle de trânsito inteligente, dentre outros. Nesse contexto, o
objeto da PPP seria ampliado, a envolver atividades de iluminação pública e soluções de
cidades inteligentes (sem que essas fossem relegadas exclusivamente à esfera das
receias acessórias).



Ampliação das possibilidades de uso e aplicação da COSIP: Em apoio à proposta anterior,
entende-se que seria pertinente uma análise quanto à alteração da legislação
envolvendo a COSIP/CIP, a fim de possibilitar sua aplicação na remuneração de serviços
relacionados a cidades inteligentes e que tenham relação com a rede de iluminação
pública. A prioridade inicial no uso destes recursos seria o custeio e investimentos nos
serviços de iluminação pública e o saldo restante, caso existente, poderia ser aplicado
pelo município em atividades específicas de cidades inteligentes. De forma alternativa
ou complementar às soluções anteriores, caso mantida a política de incentivo à
concepção de cidades inteligentes via serviços geradores de receitas acessórias em
redes de iluminação pública (e prestados com terceiros não envolvidos na relação
contratual específica da PPP), a solução mais promissora e óbvia consiste na
enumeração clara das atividades autorizadas ab initio, ou seja, desde a publicação do
Edital, estabelecendo-se, na medida do possível, percentuais claros e sustentáveis de
compartilhamento de receitas entre as partes. Nesse ponto, será essencial o apoio de
stakeholders como a Abdib e entidades estruturadoras de projetos na produção e
disseminação de maior conhecimento a respeito do mercado de receitas acessórias
relacionadas a cidades inteligentes. Nas fases iniciais deste movimento, caso ainda
persistam dúvidas sobre a viabilidade ou os resultados financeiros advindos destas
atividades, sugere-se a definição de percentuais baixos de compartilhamento,
especialmente com o intuito de incentivar o surgimento de soluções inteligentes
inovadoras para as cidades brasileiras.



Otimizar e reduzir trâmites para autorizações: Em complemento ao ponto anterior, será
também importante a redução do excesso de trâmites envolvidos na emissão de
autorizações de receitas acessórias pelo Poder Concedente, com simplificação dos
etapas e caminhos a serem percorridos e dos documentos que devem ser apresentados
pela Concessionária, como ocorre em outros setores de infraestrutura. Nesse sentido,
podem ser citados exemplos dos setores rodoviário e ferroviário, os quais apresentam
disposições contratuais e regulatórias a permitir que atividades acessórias sejam
desenvolvidas diretamente pelas Concessionárias sem a anuência prévia dos Poderes
Concedentes, como regra. Como exemplo, o recente Contrato de Concessão Rodoviária
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do Trecho Piracicaba-Panorama (SP), celebrado pela Agência Reguladora de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP, estabelece determinadas atividades como
previamente autorizadas para desenvolvimento pela concessionária. Elas incluem:
cobrança por publicidade permitida em lei; cobrança de implantação e manutenção de
acessos; cobrança pelo uso da faixa de domínio; receitas decorrentes do uso comercial
de sistema eletrônico de rede de dados. Em sentido semelhante, o também recente
Contrato de Subconcessão referente ao Tramo Central da Ferrovia Norte-Sul estabelece
que a subconcessionária poderá explorar operações acessórias, a seu exclusivo critério,
observada a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. A
Resolução ANTT 3.694 aprova o regulamento dos usuários dos serviços ferroviários e
define as operações acessórias, relativamente às quais dispensa-se a aprovação da
agência para exploração. Elas são definidas como aquelas complementares à realização
do transporte ferroviário de cargas, tais como carregamento, descarregamento,
manobra e armazenagem.


Ampliar capacidade institucional de municípios: No que toca ao problema da
capacidade institucional da maioria dos Municípios brasileiros para lidar com tema tão
inovador como cidades inteligentes, pode-se contar com a inclusão de obrigações
relacionadas à realização de treinamentos e capacitação técnica do quadro de
funcionários municipais, responsável pela administração contratual. Exemplo recente
dessa solução é a previsão existente nos contratos estruturados pela Caixa Econômica
Federal, que atribui encargo à Concessionária correspondente ao custeio de um curso
técnico de até 80 horas/ano, limitado a R$80 mil/ano, com presença de até 20
profissionais do Poder Concedente, visando justamente à capacitação do quadro
técnico municipal.



Manutenção de liberdade contratual da Concessionária na escolha de tecnologias de
telegestão: A respeito do aspecto técnico, será fundamental que seja mantida a política
atualmente adotada nos contratos de concessão de assegurar liberdade à iniciativa
privada de adotar as tecnologias mais adequadas para suporte dos serviços,
notadamente em relação à telegestão, impondo-se, como é tradicional nas PPPs, um
controle por desempenho ou funcionalidades e não pelo tipo de tecnologia aplicado nos
serviços. Com isso, o parceiro privado poderá se adaptar com mais eficiência e liberdade
às evoluções técnicas constantes que caracterizam os serviços envolvidos em uma
Cidade Inteligente.



Compartilhamento de receitas acessórias: haja visto que o principal cliente para
soluções de cidades inteligentes é o próprio Poder Concedente, não haveria o que se
falar neste caso a respeito de compartilhamento da receita auferida pela
Concessionária. Entretanto, também deve ser pontuado que existe a possibilidade de
exploração na comercialização de serviços para empresas privadas, de modo que neste
caso haveria uma divisão financeira junto ao Poder Concedente. Considerando que estas
soluções estão diretamente relacionadas a tecnologias ainda em constante evolução,
entendemos que este mercado deve ser acompanhado no futuro próximo para eventual
ajuste em relação a proposições sobre o prisma financeiro. Por fim, o caminho que
aparenta ser a melhor opção no contexto atual, é o cálculo de um percentual sobre a
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receita bruta auferida pela Concessionária. Com o intuito de trazer uma menor
complexidade na gestão deste compartilhamento e buscando promover um maior
interesse da Concessionária nestas iniciativas, inclusive com uma melhor relação
risco/retorno sobre o investimento, a repartição de até 5% (cinco por cento) da receita
bruta parece ser o percentual mais aderente à prestação deste modelo de serviços,
particularmente numa etapa inicial de formatação e lançamento destas iniciativas.

5. Considerações finais
O presente documento buscou indicar desafios atuais e pontos que podem ser aperfeiçoados
nos contratos de PPP de iluminação pública, além de sugerir importantes mudanças para que os
novos contratos passem a absorver novos paradigmas em cidades inteligentes.
O setor de iluminação pública tem evoluído bastante, mas as PPPs setoriais têm avançado pouco
no que concerne às soluções de cidades inteligentes. São necessários incentivos e arranjos
contratuais adequados para se incorporar soluções e tecnologias disponíveis.
Portanto, espera-se que a partir da discussão e divulgação deste documento, sejam observadas
evoluções importantes na temática de forma a gerar incentivos tanto para o Poder Concedente
quanto para prefeituras e concessionárias de iluminação pública na gestão e operação de PPPs
de iluminação pública, particularmente no que se refere ao desenvolvimento de soluções de
cidades inteligentes.
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ANÁLISE SOBRE A POSSÍVEL NOVA NORMATIZAÇÃO DE USOS
PERMITIDOS DA COSIP
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) - Comitê Iluminação Pública
Agosto de 2021

1. Introdução
A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (“COSIP”) encontra-se prevista no
art. 149-A da Constituição Federal, inserido por meio da Emenda Constitucional nº 39, de 2002.
Esta contribuição constitui fonte específica de recursos, cobrada dos consumidores na
distribuição de energia elétrica e arrecadada através de rubrica específica componente das
contas de luz. Em menor escala, particularmente para também contemplar terrenos urbanos
desocupados, é cobrada diretamente por município de proprietários através de rubrica
específica componente dos boletos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.
No que concerne ao uso dos recursos, sua destinação está constitucionalmente definida e
contempla, de uma forma geral, a operação, manutenção, modernização (troca de luminárias
por modelos com maior eficiência energética e menor consumo de energia elétrica), telegestão
(gestão remota de sistemas de iluminação pública) e ampliação dos parques de iluminação
pública. Do ponto de vista regulamentar, essa iluminação deve estar presente em logradouros
públicos, delimitados por: ruas, avenidas, rodovias, passarelas, túneis e outras vias públicas para
veículos, bicicletas e/ou pedestres; praças públicas; edifícios e outras edificações de interesse
histórico, arquitetônico e paisagístico (exclusivamente a iluminação externa ou de fachadas).
Desnecessário afirmar a importância desta fonte de recursos para o custeio e os investimentos
nos parques de iluminação pública, especialmente tendo em vista que a assunção destes
serviços pelos municípios é relativamente recente e certamente as prefeituras teriam enormes
dificuldades para gerir estes ativos com outros recursos municipais. Note-se que, além de sua
relevância para os municípios que gerem diretamente seus parques de iluminação pública, a
COSIP tem sido fundamental para viabilizar a gestão público-privada nos municípios que
optaram por este modelo. Neste caso, o modelo de negócio que mais evoluiu foi o das Parcerias
Público-Privadas (“PPPs”) de iluminação pública, que se tornaram realidade há cerca de 5 anos
e que, neste momento, se multiplicam em diversas cidades do país.
Mais recentemente, com a evolução da gestão e tecnologias associadas aos parques de
iluminação pública, seja diretamente pelas prefeituras ou via PPPs de iluminação pública, outros
logradouros públicos são considerados para inserção nos projetos de modernização, tais como
abrigos de usuários de transportes coletivos, campos de futebol, quadras poliesportivas,
parques e jardins. Por outro lado, no que se refere às tecnologias emergentes, as soluções de
cidades inteligentes e também a infraestrutura de telecomunicações e acesso à Internet, que
utilizam o mobiliário urbano da iluminação pública, constituem novas realidades que devem ser
endereçadas e promovidas (“Tecnologias Emergentes”). Não obstante a relevância do
atendimento e promoção destes outros logradouros ou do uso das Tecnologias Emergentes, o
fato é que a regulamentação vigente dos usos permitidos da COSIP não contempla,
explicitamente, estas alternativas ainda que exista uma clara complementaridade e maior
eficiência entre elas e os parques de Iluminação Pública e, não menos importante, que haja um
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excesso arrecadatório, fatores esses que vêm se constituindo em óbice ao seu desenvolvimento.
Urge, portanto, buscar alternativas jurídicas e de negócio para viabilizar uma ampliação dos usos
da COSIP.

1.1. Objetivo
O objetivo deste documento de referência é desenvolver alternativas para a viabilização de
legislação sobre usos permitidos da COSIP, inclusive exercendo ações de influência para sua
implementação, através de instrumentos juridicamente sólidos. A Abdib pretende, por meio de
uma atuação organizada do setor de iluminação pública representado na entidade, no âmbito
do Comitê Iluminação Pública, produzir conteúdo, argumentos, evidências e propostas que
possam suportar ações bem-sucedidas e harmoniosas de convencimento e de influência junto a
públicos importantes para o assunto.

1.2. Problemática e Metodologia
Diante da importância do tema, foi constituído no âmbito do Comitê Iluminação da Abdib, uma
equipe de projeto (“Equipe de Projeto”) que buscou conceber propostas de novos usos da COSIP
e produzir as minutas para os diplomas legais/infralegais necessários. Para tanto,
desenvolveram-se as seguintes atividades:
 Entender com profundidade as possibilidades atuais do uso dos recursos da COSIP e,
particularmente, em novos Logradouros ou em Tecnologias Emergentes;
 Levantar as demandas de usos não contempladas, através de entrevistas: CEF, BNDES,
Operadoras do Serviço, ANEEL, Prefeituras, etc.;
 Identificar as demandas/mudanças que têm base legal;
 Eleger os usos que comporão as minutas de diplomas legais/infralegais;
 Elaborar as minutas de diplomas legais/infralegais e justificativas;
 Elaborar parecer jurídico (motivação das propostas e justificativas para sua
proposição).
Para estas atividades foram previstos quatro meses de trabalho com reuniões quinzenais da
Equipe de Projeto, que foi dividida em subgrupos: técnico e jurídico, discutindo cada item e
coletando a experiência acumulada especialmente das operadoras do serviço, além dos bancos
estruturadores das PPPs de Iluminação Pública, de forma a conhecer o conjunto de demandas e
as solicitações das Prefeituras.
O subgrupo se dedicou a pesquisar e coletar todo material disponível referente a Iluminação
Pública: jurisprudência sobre o tema (a exemplo de decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal), Propostas de Emenda Constitucional, dentre outras para subsidiar o trabalho.

2. Aprendizados e discussões realizadas
A equipe de projeto conduziu uma primeira rodada de entrevistas com as concessionárias de
iluminação pública para entender melhor as suas considerações a respeito das demandas para
novos usos da COSIP, trazendo a realidade do campo para enriquecer as reflexões do Comitê
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Iluminação Pública da Abdib para definir uma estratégia para implementar ações de influência
para propor uma nova normatização.
As concessionárias foram unânimes em confirmar que os seus clientes (as Prefeituras) têm
grande interesse em ver evoluir a regulamentação para permitir novos usos da COSIP. Os
operadores de PPP de iluminação pública comentaram que os municípios solicitam com muita
frequência serviços adicionais relativos à infraestrutura de iluminação pública, tais como
eventos e campanhas de iluminação (como por exemplo: outubro rosa, novembro azul, etc.),
iluminações festivas e de quadras esportivas. É comum também as concessionárias receberam
pedidos de serviços associados à infraestrutura de iluminação pública através de sensoriamento
/ captura de dados para melhorar a eficiência de outros serviços públicos, como mobilidade
urbana, segurança pública, coleta de resíduos sólidos, acesso à internet por WiFi, água e
saneamento.
As Prefeituras questionam também as concessionárias sobre as possibilidades de monetizar o
saldo da COSIP após os devidos pagamentos de conta de energia e contraprestações para os
serviços de modernização, operação e manutenção da rede de iluminação pública. Todos os
stakeholders sabem que uma possível desvinculação desse saldo da COSIP poderia abrir uma
brecha para enfraquecer a robustez dos contratos de PPP de iluminação pública, e precisaria ser
tratada com bastante cuidado.
Para ter uma visão mais abrangente da situação, a Equipe de Projeto conduziu também outras
entrevistas com os principais estruturadores de PPP (BNDES e CEF) e com o time da ANEEL.
Todos confirmaram a vontade de fazer evoluir a alteração para poder incorporar novos usos da
COSIP, havendo uma demanda forte da sociedade civil neste sentido.
Os estruturadores de PPP relataram a grande dificuldade que seus times jurídicos vêm
enfrentando para tentar sofisticar os contratos de PPP, após terem modelados projetos “pé no
chão” na primeira onda de leilões em 2019-2020.
O alto nível de contestação nas licitações de iluminação pública (e sua consequente
judicialização) acaba criando um contexto menos favorável para desenhar projetos com escopo
mais amplo, aproveitando as melhorias de infraestrutura da rede de iluminação pública
financiadas pela COSIP para beneficiar outros serviços públicos.
Uma das saídas ensaiada pelas Prefeituras para poder ampliar o escopo das PPP de iluminação
pública, é a previsão de possibilitar a exploração de receitas assessórias pelas Concessionárias
de iluminação pública mediante o compartilhamento do faturamento ou do resultado realizado
pelo operador.
A ANEEL, apesar de não regular diretamente o setor de iluminação pública, vem contribuindo
de maneira forte para seu desenvolvimento e sua profissionalização. Em particular, através da
sua Resolução Normativa nº 888/2020, que harmoniza as relações entre Distribuidoras de
energia, Prefeituras e Concessionárias de iluminação pública, tentando por exemplo
homogeneizar as taxas de arrecadação da COSIP praticadas no Brasil; criando assim um marco
regulatório mais previsível e padronizado para os investidores privados.
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3. COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública: visão geral sob o
aspecto jurídico

3.1. Da instituição da COSIP
Inicialmente, a instituição da COSIP, decorreu da Emenda Constitucional nº 39/2002, que
trouxe a nova redação ao 149-A à Constituição Federal prevendo:
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.
Através dessa nova possibilidade, tanto os municípios brasileiros como o Distrito Federal,
passaram a instituir a referida contribuição no que tange exclusivamente ao custeio do(s)
serviço(s) relativos à iluminação pública. Vale ressaltar que em momento algum o legislador
definiu o que se seriam ou o que abarcaria “serviços de iluminação pública”.
Diversos municípios passaram a cobrar referido tributo de forma desvinculada da receita
tributária uma vez que a COSIP se destina tão somente às despesas com a iluminação pública
das municipalidades. Portanto, a finalidade constitucional da COSIP, ao contrário dos demais
tributos dessa natureza, é o custeio e não a prestação de um serviço, visto que a contribuição é
paga porque existe a necessidade de se manter a iluminação das cidades.
Assim, considera-se que tanto a prestação dos serviços de iluminação pública, quanto sua
respectiva cobrança é de competência do poder público municipal ou distrital, nos termos do
art. 30 e 149-A da Constituição Federal de 1988.
Do mesmo modo, a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção
das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do poder público municipal ou
distrital, ou ainda de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços, de
acordo com o caput do art. 21 da Resolução Normativa nº 414/2010.
De maneira geral, a Resolução Normativa nº 414/2010 passou a estabelecer as condições gerais
de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, condições essas que
deveriam ser observadas pelas distribuidoras e também pelos consumidores. Além disso,
referida resolução determinou que competiria às municipalidades ou Distrito Federal, a decisão
pela forma de instalação e conexão dos ativos de iluminação pública.
Ressalte-se que não compete à ANEEL a disciplina do serviço de iluminação pública, mas sim, o
estabelecimento de quais são as obrigações das distribuidoras de energia elétrica com relação
ao fornecimento de energia para os parques de iluminação pública e os direitos e obrigações
dos Municípios enquanto usuários do serviço público de distribuição, assunto atualmente
disciplinado pela REN nº 414/2010.
Contudo, recentemente, a ANEEL editou um novo normativo: a Resolução nº 888/2020 (que
atualmente se encontra, em determinados dispositivos, sob discussão judicial) e que, dentre
outras coisas, determinou às concessionárias a obrigação de arrecadarem a COSIP nas faturas
de energia elétrica. Embora a discussão esteja no âmbito de serviços de iluminação pública,
verifica-se que o desvirtuamento da arrecadação e/ou cobrança da COSIP é motivo constante
de discussões e debates, inclusive judiciais.
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Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o PL nº 2018/20192, que justamente pretende
obrigar as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia
elétrica a disponibilizarem os valores arrecadados e repassados às prefeituras municipais
referentes à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública previsto no art. 149-A
da Constituição Federal, trazendo a discussão dos normativos da ANEEL para a seara legal.

3.2. Propostas de ampliação ou alteração da COSIP

Tendo em vista o debate em torno das eventuais possibilidades de alteração ou ampliação da
COSIP no tocante à destinação de suas receitas, vale ressaltar que o tema vem há algum tempo
sendo discutido e já foi alvo de propostas de emendas constitucionais.
O primeiro exemplo foi a PEC nº 201/2016, proposta pela Deputada Gorete Pereira (PR-CE), a
qual propõe a alteração do art. 149-A para permitir a utilização de eventuais valores excedentes
arrecadados com a COSIP em obras de infraestrutura e em geração de energias renováveis pelos
Municípios e Distritos Federais. Entretanto, a PEC foi arquivada em 31.01.2019, devido ao fim
da legislatura.
Por sua vez, a PEC nº 363/2017 foi apresentada pelo Deputado Jaime Martins (PSD-MG) e
também tem por objeto a alteração do art. 149-A, a fim de que seja possível a utilização dos
recursos arrecadados com a cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação
pública em investimentos, ampliação e melhorias na rede de iluminação e instalação e expansão
de redes de transmissão de dados. A PEC nº 363/2017 foi apensada à PEC nº 201/2016 e,
portanto, também se encontra arquivada3.
Sob essa ótica vale mencionar que a ampliação das possibilidades de usos alternativos dos
recursos da COSIP poderia abrir uma brecha para o seu uso no desenvolvimento de outras
soluções para o setor iluminação pública. A redação da PEC 363/2017 propõe um novo parágrafo
ao artigo 149-A da Constituição prevendo a hipótese de utilização dos recursos arrecadados com
a COSIP serem utilizados em investimentos, ampliação e melhorias na rede de iluminação, bem
como na instalação e expansão de redes de transmissão de dados. O objetivo da PEC 363/2017
é trazer a opção ao gestor em reaplicar o excesso arrecadatório na instalação, custeio e
expansão de redes de transmissão de dados de acesso gratuito.

3.3. Emenda Constitucional 93/2016 e a desvinculação de receitas
A Emenda Constitucional nº 93/2016 possibilitou a desvinculação dos recursos da COSIP, a partir
da inclusão do artigo 76-B no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
permitindo aos Municípios a realocação livre de 30% das receitas obtidas através da cobrança
de impostos, taxas, multas e outras receitas correntes, até 31 de dezembro de 2023.

2

Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196732

3

A PEC nº 363/2017 foi apensada à PEC nº 201/2016, essa última foi arquivada em 31/01/2019. Por estar apensada à 201/2016, a
PEC nº 363/2017 também foi arquivada na mesma data, conforme consta na consulta à sua tramitação no site oficial da Câmara
dos Deputados: Acesso em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2152909
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Essa inovação trazida pela EC 93/2016 permite que receitas anteriormente vinculadas a
determinados órgãos, fundos ou despesas sejam alocadas em outros gastos públicos de acordo
com os interesses do Município arrecadador4.
Adicionalmente, a Emenda Constitucional 109, publicada recentemente, pode ser analisada no
contexto de eventual utilização de recursos decorrentes da arrecadação da COSIP para outras
finalidades que não as específicas de iluminação pública, estritamente. Ela prevê o seguinte:

“Art. 5º Até o final do segundo exercício financeiro subsequente à data da
promulgação desta Emenda Constitucional, o superávit financeiro das fontes
de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada
exercício, poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo
ente.
§ 1º Se o ente não tiver dívida pública a amortizar, o superávit financeiro das
fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo será de livre
aplicação.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo:
I - aos fundos públicos de fomento e desenvolvimento regionais, operados por
instituição financeira de caráter regional;
II - aos fundos ressalvados no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal”.

Talvez haja espaço, a partir daí, para se argumentar que saldos dos Fundos Municipais de
Iluminação Pública – FUMIPs, corriqueiramente criados como rubricas orçamentárias para
alocação específica dos recursos arrecadados como decorrência da instituição da COSIP, possam
ser utilizados para finalidades afetas a iluminação pública, incluindo pontos de Smart Cities e
outros.
Veja-se que é possível, dentro de cada exercício financeiro, que haja superávit na arrecadação
dos recursos da COSIP pelas Municipalidades. Estes recursos permaneceriam alocados nos
respectivos FUMIPs e seriam passíveis de utilização, ordinariamente, em atividades
estritamente atinentes ao serviço de iluminação pública.
Contudo, com a previsão constitucional, passaria a ter a possibilidade de que tais recursos sejam
utilizados para outras finalidades, sobretudo, desde a perspectiva dos próprios serviços de
iluminação pública, em aspectos que são a eles complementares, como projetos de Smart Cities
ou outros empreendimentos que possam ser desenvolvidos a partir da infraestrutura de rede
dedicada aos serviços de iluminação pública.

4

Nesse sentido, inclusive, em 2020 foi analisada uma consulta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), na
qual o Prefeito do Município de Serra questionou a corte de contas a respeito da possibilidade de utilizar recursos proveniente da
desvinculação de todas as receitas do Município previstas no artigo 76-B do ADCT, especialmente COSIP, para outros fins. O
TCE/ES, por sua vez, entendeu que seria possível a desvinculação apenas no prazo previsto pela EC 93/2016. Vide: Consulta
00011/2020-4 - Processo: 16315/2019-4 – Relator: Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha – Publicado no DOEL-TCEES
01/06/2020. Acesso em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/108/PareceremConsulta11-2020-4.pdf
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Assim, tanto a questão da desvinculação da COSIP, que vigora até o final de 2023 em decorrência
da EC 93/2016, quanto a possibilidade de desvinculação parcial do superávit financeiro de
fundos públicos trazido pela EC 109/2021, se mostram novas perspectivas para o uso alternativo
das receitas arrecadadas por meio da COSIP.
A fragilidade de tal cenário, contudo, é a não obrigatoriedade de que tais receitas sejam
utilizadas em atividades conexas, relacionadas ou acessórias à Iluminação Pública,as quais
também podem ser destinadas a outras despesas, o que acaba por fragilizar o arcabouço
jurídico-financeiro das PPPs.

4. Breves comentários sobre os dispositivos da Jurisprudência Pátria

Conforme já exposto, o art. 149-A da CF/1988, “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”.
Em vista da utilização, pelo constituinte derivado, da palavra “custeio”, houve discussão, no
âmbito do STF, sobre os limites de aplicação da COSIP. No Recurso Extraordinário nº 666.404 –
São Paulo5, com repercussão geral, esteve em jogo exatamente o alcance do artigo 149-A da
CF/1988. É dizer: estariam os Municípios e o DF autorizados à cobrança visando satisfazer
despesas com melhoramento ou expansão da rede? Ou a cobrança estaria atrelada apenas às
atividades de manutenção da rede de iluminação pública.
Esses pontos foram tratados da seguinte forma6:

“1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional 39/2002, dispõe que ‘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’.
2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação
pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário,
deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida
contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto
no art. 30, I e III, da Constituição Federal.
3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população
local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a
contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção

5

STF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.out.2013, assim ementado: “Iluminação pública – Custeio de melhoramento e
expansão da rede – Artigo 149-A da Constituição Federal – Afastamento na origem – Recurso Extraordinário – Repercussão Geral
configurada. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da cobrança, por Municípios e Distrito Federal,
de
6
Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.agos.2020.
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significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para
prestar adequadamente o serviço público.
4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de
iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio
inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as
novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu
melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de
repercussão geral: ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por
meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e
aprimoramento da rede’”. (grifos nossos)

Este precedente é importante para trazer segurança jurídica a respeito dos limites de aplicação
dos recursos da COSIP para fins de expansão e melhoria da rede de iluminação pública, em prol
da população atendida. Embora o STF não tenha se debruçado, especificamente, sobre a
possibilidade de “ampliação dos usos” dos recursos arrecadados a título da COSIP, veiculou
interpretação mais extensiva, no sentido de que são inerentes às atividades de iluminação
pública aquelas que digam respeito à expansão e melhoramento da rede de infraestrutura física.
Seria possível, assim, defender a tese – lastreada nessa interpretação extensiva – de que outros
elementos relacionados à iluminação pública, tal como aspectos de Smart Cities, poderiam ser
enquadrados como expansão ou melhoria da rede, em termos mais amplos. Talvez ajude na
argumentação, aqui, o fato de que as Municipalidades, em termos mais gerais, e os cidadãos
teriam ganhos incrementais nessas medidas, o que poderia ser evidenciado, inclusive, em
análises de Value for Money – VfM.
Pode-se levar em consideração, neste estado de coisas, a previsão contida no art. 22 das Normas
de Introdução ao Direito Brasileiro, segundo a qual “na interpretação de normas sobre gestão
pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
Parece haver consolidação de entendimento, portanto, que ajuda diretamente nas discussões a
respeito das modelagens setoriais e da evolução dos serviços ao longo do tempo.
Nessa linha, finalmente, há precedente, no âmbito do Processo TC/7459/20197, em que o TCEMS se debruçou sobre consulta, formulada pelo Município de Campo Grande, sobre o limite do
art. 28 da Lei Federal de PPPs, incluindo a forma de contabilização e a inclusão, ou não, da COSIP
na RCL para fins de apuração de limites legais. Foram apresentados os quesitos arrolados abaixo
para exame pela corte de contas:

“a) Por despesas decorrentes de contratos de parceria público-privada, devem
ser entendidos apenas os gastos incrementais, ou seja, aqueles que

7

Rel. Cons. Waldir Neves Barbosa, sessão: 07.out.2019.
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extrapolam os valores que já venham sendo aplicados diretamente pelo Poder
Público antes da delegação aos parceiros privados?
b) Em caso de resposta afirmativa ao contido na indagação da alínea "a", não
deverá o ente consulente contabilizar os valores gastos anteriormente a
delegação aos parceiros privados, para efeito da contabilização de percentual
da Receita Corrente Líquida, de que trata o art. 28 da Lei Federal n.
11.079/2004?
c) Por se tratar de tributo vinculado, as receitas oriundas da Contribuição para
o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituídas com fulcro no
art. 149-A da CF/88, compõe ou não a Receita Corrente Líquida - RCL para fins
de cálculo do percentual indicado no art. 28 da Lei Federal n. 11.079/2004 por óbvio, quando o contrato de parceria público-privado se tratar de serviço
de iluminação pública?”. 8

O voto do Cons. Rel. Waldir Neves Barbosa conduziu o deslinde da questão. Para ele, apenas
despesas novas criadas por meio da contratação de PPPs deveriam ser consideradas no cálculo
referente ao comprometimento de RCL. Ainda, considerou que os recursos concernentes à
COSIP não deveriam fazer parte do cálculo dos dispêndios relativos ao tema.
Há alguma tendência de reconhecimento de plasticidade nas atividades custeadas com recursos
da COSIP, ponto fundamental no contexto de modelagens que considerem aspectos de
iluminação pública de forma mais ampla.

5. Usos Alternativos da COSIP no Contexto dos Parques de Iluminação Pública
Como comentado anteriormente, é considerada constitucional a aplicação dos recursos
arrecadados por meio da COSIP na expansão e aprimoramento da rede de iluminação pública,
além das atividades recorrentes de operação e manutenção do sistema. Adicionalmente,
também há a possibilidade de interpretação da Emenda Constitucional 109, no sentido de
ampliar o escopo de utilização da COSIP para outras finalidades, em caso de arrecadação
superavitária, bem como a desvinculação de parcela das receitas municipais até 2023.
Considerando as diferentes possibilidades de usos alternativos que surgem, tanto do processo
natural de evolução tecnológica, quanto de demandas dos gestores municipais e da população
como um todo, optamos por segregar estes possíveis serviços e funcionalidades em três
categorias distintas, a saber: (i) demandas diretamente relacionadas à iluminação pública; (ii)
demandas associadas à iluminação pública; e (iii) demandas não relacionadas à iluminação
pública. Nos tópicos seguintes, o racional para esta categorização será explicado em mais
detalhes, e cada uma destas categorias será analisada à luz das possibilidades atuais e futuras
de utilização da COSIP como fonte de financiamento de suas atividades.

8

Processo TC/7459/2019, fls. 01-02.
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5.1. Demandas diretamente relacionadas à iluminação pública
O desenvolvimento e a evolução recentes do mercado de iluminação pública no Brasil em
formato de Parcerias Público-Privadas trouxe diversas discussões a respeito do escopo a ser
executado pelas prefeituras, ou delegado às futuras concessionárias de iluminação pública,
passível de ser financiado com os recursos da COSIP.
Neste sentido, identificamos demandas de produtos e serviços cuja natureza está intrínseca e
diretamente relacionada à atividade de iluminação pública. Os principais exemplos são os
relacionados a seguir:

a. Iluminação ornamental - monumentos, fachadas de edifícios públicos,
iluminação sazonal, tais como campanhas de saúde (Setembro Amarelo,
Outubro Rosa, Novembro Azul, etc.)
b. Iluminação de campos de futebol e quadras esportivas (desde sejam
equipamentos públicos em áreas de livre acesso à população)
c. Condomínios de interesse social (tais como o ex-BNH, Minha Casa Minha
Vida)
d. Iluminação de trechos de rodovias que atravessam as cidades (quando a
obrigação não esteja pré-definida, por exemplo, para rodovias concedidas)
e. Sistemas de Telegestão de Iluminação Pública (gestão remota de parques de
iluminação pública)

Dessa forma, considerando a natureza de interesse público dos serviços acima relacionados e
sua direta relação com o escopo de iluminação pública (onde inclusive em alguns casos pode ser
feito o aproveitamento e utilização da infraestrutura de iluminação pública pré-existente), o
entendimento é de que estes serviços estão, por natureza, abarcados dentro do conceito de
serviço de iluminação pública em si. E tais serviços podem ser concebidos como abrangidos
pelos conceitos de expansão e aprimoramento da rede mencionados no Recurso Extraordinário
nº 666.404/SP.
Sendo assim, entende-se que a integralidade dos serviços acima citados pode (e deve) se valer
da COSIP para fins de financiamento de sua implantação, expansão, melhoramento, operação e
manutenção.

5.2. Demandas associadas à iluminação pública
Existem também demandas associadas à prestação dos serviços de iluminação pública ou à
infraestrutura da prestação desses serviços e que incluem serviços ou funcionalidades
relevantes para os municípios, voltadas a melhorar e aprimorar a qualidade do próprio serviço
de iluminação e de outros serviços relevantes para a municipalidade e para os cidadãos, sejam
eles prestados de forma direta pelo município ou através de modalidades de parceria deste
com outros agentes públicos ou privados.
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Dentre os exemplos estão os abaixo indicados:
a. Acesso à rede de WiFi
b. Semáforos Inteligentes
c. Estacionamento Inteligente
d. Gestão de Resíduos Inteligente (coleta de lixo, limpeza de bueiros)
e. Monitoramento Urbano (por meio de câmeras) / vídeos analíticos (reconhecimento
facial, leitura de placas de veículos, detecção de invasões/tumultos)
f. Sensoriamento / Captura de Dados:






Meteorológico
Alagamentos
Fluxo de pessoas
Fluxo de veículos
Qualidade do ar, ruídos etc.

Essas demandas estão atreladas ao desenvolvimento tecnológico da cidade e da própria
sociedade, e visam dotar o município de dispositivos que tragam maior eficiência na prestação
de serviços públicos ou à própria utilização do espaço público urbano, além de compreender
aspectos relacionados ao tema de segurança pública, prevenção ou mitigação de acidentes e
melhoria da qualidade de vida da população.
Tais dispositivos estão atrelados ao conceito de cidades inteligentes e, na maioria das vezes,
estarão conectados aos sistemas de iluminação pública. Isto se dá em função da capilaridade
dos sistemas de iluminação pública nas cidades, bem como pelo posicionamento físico
privilegiado das luminárias e seus braços para a captura e sensorização de dados urbanos,
trazendo ainda a facilidade e proximidade para a necessária conexão elétrica de seus
equipamentos. Entende-se que o desenvolvimento dessas frentes pela concessionária de
iluminação pública privilegiaria o interesse público, proporcionando melhorias e benefícios à
população, por meio da utilização de uma infraestrutura atrelada à de iluminação pública.
Conforme detalhado no tópico 4 acima, no entendimento do STF no já mencionado Recurso
Extraordinário nº 666.404/SP, caberia ao legislador municipal verificar a conveniência e a
oportunidade de utilizar a COSIP para serviços que vão além da execução e manutenção da
iluminação pública, tendo em vista o interesse público envolvido.
As demandas associadas fazem parte do desenvolvimento social, urbano e tecnológico da
sociedade, intrínsecas à complexidade do serviço de iluminação pública e o seu caminho rumo
ao conceito de Smart Cities. Não se pode limitar o custeio dessas demandas, com base em uma
análise legal rasa sem considerar a realidade fática que se apresenta.
Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto no citado Recurso Extraordinário,
expos justamente o raciocínio que aqui busca-se demonstrar:

“(...) a iluminação pública é um serviço complexo e indispensável à segurança e
bem estar da população local. Considerando as mudanças sociais, o crescimento
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urbano e o desenvolvimento de novas tecnologias mais eficazes, verifico que o
serviço de iluminação pública possui uma dinâmica própria, à qual o município
deve adequar-se constantemente para atender de maneira satisfatória a sua
população. Neste sentido, limitar o uso dos recursos advindos da contribuição
para o serviço de iluminação pública às despesas com a execução e manutenção
do serviço implica restringir os meios de que o Ente Municipal dispõe para
acompanhar a dinâmica que a prestação do serviço exige.”

O entendimento se mostra ainda mais correto ao se considerar as vantagens envolvidas em a
própria concessionária de iluminação pública executar as demandas associadas, o que pode
gerar uma diminuição de custos aos cofres públicos e uma maior eficiência na sua prestação,
tendo em vista que para a execução de muitos desses será necessária a utilização dos pontos de
iluminação e das tecnologias desenvolvidas durante a concessão.
Assim, os serviços associados à iluminação pública deveriam poder ser entendidos como
necessários ao atendimento das necessidades e interesses locais de cada município, de forma a
permitir seu enquadramento dentro do leque de atividades passíveis de serem custeadas pela
COSIP, conforme as diretrizes gerais extraídas da decisão do STF. No entanto, considerando o
panorama legal atual, tal enquadramento depende de interpretação subjetiva, sendo
igualmente possível argumentar que mesmo a interpretação extensiva do STF tem limites, quais
sejam, que as demais atividades custeadas pela COSIP estejam diretamente vinculadas aos
serviços de iluminação pública (vide tópico 5.1). Tal ambiguidade pode minar a confiabilidade e
o êxito dos projetos de PPP de iluminação pública municipais.
Assim, o uso da COSIP para custeio das atividades listadas neste tópico está (atualmente)
limitado à desvinculação das receitas municipais até 2023, ou à interpretação supramencionada
da Emenda Constitucional nº 109 – neste último diretamente vinculadas à iluminação pública.
É, portanto, esta categoria que se beneficiaria de alterações no ordenamento jurídico, por meio
de emendas constitucionais, projetos de leis federais, projetos de leis municipais, dentre outras.

5.3. Demandas não relacionadas à iluminação pública
Foram identificadas, ainda, outras demandas relacionadas aos sistemas de Iluminação Pública,
porém não passíveis de uso da COSIP, com característica de receitas acessórias, de natureza
tipicamente comercial, tais como:
a. Aluguel de postes para operadores de telecomunicações - instalação de small cells;
b. Painéis publicitários;
c. Cabeamento aéreo de fibra ótica/telecomunicações;
d. "Smart Grids" para redes de "utilities".

Como pode ser notado, os serviços aqui listados não têm nenhuma relação com os serviços de
Iluminação Pública ou com outros serviços urbanos associados de interesse público, e como tal
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não poderiam se utilizar da COSIP para seu custeio. Certamente estes serviços podem interessar
a parcela da população ou a interesses privados, devendo assim utilizar outros recursos para o
seu provimento, que não a COSIP iluminação pública.

6. Conclusão preliminar
O Comitê de Iluminação Pública recomenda o avanço na elaboração de propostas, inclusive de
diplomas legais, bem como trabalhar ações de influência para incluir no ordenamento os novos
usos da COSIP listados nos itens 5.1 e 5.2, que a Equipe de Projeto entende que são demandas
diretamente relacionadas e/ou demandas associadas a infraestrutura de iluminação pública.
O Comitê de Iluminação Pública recomenda também a interlocução com stakeholders
relevantes para o avanço das propostas contidas neste documento, a saber, a FNP – Frente
Nacional de Prefeitos; os bancos de fomento; a ANEEL; o MDR – Ministério do
Desenvolvimento Regional; e a secretaria do PPI – Programa de Parcerias de Investimentos
Dessa forma, o Comitê Iluminação poderá, na sequência das ações sugeridas no parágrafo
anterior, focar em desenhar 2-3 ações de influência que poderiam ser levadas pela ABDIB para
fomentar discussões com o Poder Legislativo, com objetivo de desenvolver alternativas para a
viabilização de nova normatização sobre usos permitidos da COSIP.
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