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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja (òuvadb"

LEI COMPLEMENTAR N" 073 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

Autoriza a delegação, por meio de Parceria Público
Privada, na modalidade Concessão Administrativa,
dos serviços de iluminação pública do Município de
Vila Velha, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço
saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1" Esta Lei Complementar autoriza o Poder Executivo a promover a delegação,
por meio de Parceria Público Privada, na modalidade Concessão Administrativa, dos
serviços de iluminação pública do Município de Vila Velha.

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar à iniciativa privada, por
meio de Parceria Público Privada, na modalidade Concessão Administrativa e
mediante prévia licitação, a prestação dos serviços de iluminação pública do Município
de Vila Velha/ES, incluídos a implantação, instalação, recuperação, modemização,
eficientização, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública
municipal.

Parágrafo único. Observado o disposto no instrumento convocatório, poderá a
Concessionária explorar receitas alternativas, complementares ou acessórias, desde que
tais atividades não prejudiquem a regularidade e adequação dos serviços prestados.

Art. 3° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular a totalidade das
receitas municipais advindas da Contribuição para o Custeio de Serviços de
Iluminação Pública - COSIP, instituída em legislação específica, para pagamento e
para garantia da Concessão Administrativa a que se refere o artigo 1° desta Lei.

§ 1° Sem prejuízo de quaisquer outros mecanismos destinados a conferir estabilidade à
Concessão Administrativa, a vinculação de que trata o caput deste artigo poderá ser
estabelecida por meio do instrumento contratual, o qual poderá prever que os recursos
vinculados decorrentes da arrecadação da COSIP serão depositados em conta
segregada de instituição financeira depositária contratada.

§ 2° O instrumento contratual poderá definir que a instituição financeira depositária de
que trata o parágrafo anterior será responsável pelo controle e pelo repasse dos
recursos depositados na conta vinculada de titularidade do Município de Vila Velha,
nos conformes das regras e condições fixadas no contrato, de forma a assegurar o
regular cumprimento das obrigações do Poder Público no âmbito da Concessão
Administrativa.

§ 3° Caso haja excedente de recursos da COSIP após o integral cumprimento das
obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de parceria público-privada a que se
refere o caput do art. 2°, os valores excedentes deverão ser destinados ao Tesouro
Municipal.

§ 4° A desvinculação de receitas de que trata o artigo 76-B do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) somente poderá atingir os recursos da COSIP que
ingressarem no Tesouro Municipal, nos termos do § 3° deste artigo.
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Art. 4° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a oferecer garantias reais ou
fidejussórias, bem como outras garantias permitidas pela Lei Federal n° 11.079, de 30
de dezembro de 2004 e pela Lei Municipal n" 5.431, de 04 de julho de 2013, e adotar
mecanismos de garantia alternativos ou acumulados aos mecanismos de garantia
previstos nesta Lei, para assegurar o cumprimento de suas obrigações no âmbito da
Concessão Administrativa a que se refere o artigo 1° desta Lei, na forma da legislação
vigente.

Art. 5° No âmbito da Concessão Administrativa de que trata esta Lei, observada a
legislação aplicável, fica autorizada a Concessionária a oferecer, em contratos de
financiamento que celebrar, direitos emergentes da delegação da prestação de serviço
concedido.

Art. 6° O contrato de Concessão Administrativa de que trata esta Lei poderá prever a
atuação de entidade independente para verificação de desempenho da Concessionária
na execução do objeto contratual.

Art. 7° Para atender aos objetivos desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a prever a referida contratação nos instrumentos de planejamento
municipal, em especial o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 8° O art. 1° e o § 1° da Lei Municipal n° 5.991, de 19 de março de 2018, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1" Fica estabelecida a utilização de lâmpadas LED (light emitting diode,
ou diodo emissor de luz) na iluminação de prédios públicos municipais. " (NR)

§ 1" Para fins desta Lei. considera-se prédio público municipal os prédios onde
funcionam a administração pública municipal direta e indireta, bem como as
Unidades de Saúde do Município e Escolas Municipais. " (NR)

Art. 9° O Poder Executivo Municipal disponibilizará trimestralmente no site oficial e
no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Vila Velha os valores
arrecadados na fatura de energia elétrica, e repassados para a Concessionária da
Parceria Público-Privada - PPP.

Art. 10. Revogam-se:

I - a Lei Municipal n° 2.790, de 07 de outubro de 1992;
II - a Lei Municipal n°4.104, de 13 de novembro de 2003;
III - a Lei Municipal n° 4.463, de 13 de setembro de 2006.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 20 de novembro (de 2019.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal
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AUTOGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N° 072/2019

Autoriza a delegação, por meio de Parceria
Público Privada, na modalidade Concessão

Administrativa, dos serviços de iluminação
pública do Município de Vila Velha, e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas
atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° Esta Lei Complementar autoriza o Poder Executivo a promover a delegação, por meio de
Parceria Público Privada, na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de iluminação
pública do Município de Vila Velha.

é

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar à iniciativa privada, por meio de
Parceria Público Privada, na modalidade Concessão Administrativa e mediante prévia licitação, a
prestação dos serviços de iluminação pública do Município de Vila Velha/ES, incluídos a
implantação, instalação, recuperação, modernização, eficientização, expansão, operação e
manutenção da rede de iluminação pública municipal.

Parágrafo único. Observado o disposto no instrumento convocatório, poderá a Concessionária
explorar receitas alternativas, complementares ou acessórias, desde que tais atividades não
prejudiquem a regularidade e adequação dos serviços prestados.

Art. 3° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular a totalidade das receitas
municipais advindas da Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP,
instituída em legislação específica, para pagamento e para garantia da Concessão Administrativa
a que se refere o artigo 1° desta Lei.

§ 1° Sem prejuízo de quaisquer outros mecanismos destinados a conferir estabilidade à Concessão
Administrativa, a vinculação de que trata o caput deste artigo poderá ser estabelecida por meio do
instrumento contratual, o qual poderá prever que os recursos vinculados decorrentes da
arrecadação da COSIP serão depositados em conta segregada de instituição financeira depositária
contratada.

§ 2° O instrumento contratual poderá definir que a instituição financeira depositária de que trata o
parágrafo anterior será responsável pelo controle e pelo repasse dos recursos depositados na conta
vinculada de titularidade do Município de Vila Velha, nos conformes das regras e condições
fixadas no contrato, de forma a assegurar o regular cumprimento das obrigações do Poder Público
no âmbito da Concessão Administrativa.

§ 3° Caso haja excedente de recursos da COSIP após o integral cumprimento das obrigações
pecuniárias decorrentes do contrato de parceria público-privada a que se refere o caput do art. 2°,
os valores excedentes deverão ser destinados ao Tesouro Municipal.

§ 4° A desvinculação de receitas de que trata o artigo 76-B do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) somente poderá atingir os recursos da COSIÇ^ que
ingressarem no Tesouro Municipal,\nos temios do § 3° deste artigo.
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Art. 4° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a oferecer garantias reais ou fidejussórias,
bem como outras garantias permitidas pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e
pela Lei Municipal n° 5.431, de 04 de julho de 2013, e adotar mecanismos de garantia alternativos
ou acumulados aos mecanismos de garantia previstos nesta Lei, para assegurar o cumprimento de
suas obrigações no âmbito da Concessão Administrativa a que se refere o artigo 1° desta Lei, na
forma da legislação vigente.

Art. 5° No âmbito da Concessão Administrativa de que trata esta Lei, observada a legislação
aplicável, fica autorizada a Concessionária a oferecer, em contratos de financiamento que
celebrar, direitos emergentes da delegação da prestação de serviço concedido.

Art. 6° O contrato de Concessão Administrativa de que trata esta Lei poderá prever a atuação de
entidade independente para verificação de desempenho da Concessionária na execução do objeto
contratual.

Art. 7° Para atender aos objetivos desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
prever a referida contratação nos instrumentos de planejamento municipal, em especial o Plano
Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

•

Art. 8° O art. 1° e o § 1° da Lei Municipal n° 5.991, de 19 de março de 2018, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art 1" Fica estabelecida a utilização de lâmpadas LED (light emitting diode, ou diodo
emissor de luz) na iluminação de prédios públicos municipais. " (NR)

§ 1° Para fins desta Lei, considera-se prédio público municipal os prédios onde funcionam
a administração pública municipal direta e indireta, bem como as Unidades de Saúde do
Município e Escolas Municipais. " (NR)

Art. 9" O Poder Executivo Municipal disponibilizará trimestralmente no site oficial e no Portal
da Transparência da Prefeitura Municipal de Vila Velha os valores arrecadados na fatura de
energia elétrica, e repassados para a Concessionária da Parceria Público-Privada - PPP.

Art. 10. Revogam-se:

I - a Lei Municipal n° 2.790, de 07 de outubro de 1992;

II - a Lei Municipal n° 4.104, de 13 de novembro de 2003;

III - a Lei Municipal n° 4.463, de 13 de setembro de 2006.
«

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 12 de novembr/^de 2019.

INI

Presidente

ATÍ&CIA Cl^ANTO y / WALDOimRO MONTEBELLER
1° Secretário\ / ^ ^ 2° Secretário
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