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PROJETO DE LEI Nº 073-04/2020 
 

Altera dispositivos na Lei Municipal n° 4.111, 
de 10 de novembro de 2005, que institui no 
Município de Estrela a contribuição para 
custeio da Iluminação Pública, prevista no 
artigo 149-A, da Constituição Federal, e dá 
providencias. 

 
Art. 1º Fica alterada a redação do parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal 

n°4.111, de 10 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1.... 
 
Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo 

de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, a 
instalação, manutenção, melhoramento, expansão da rede de iluminação pública, 
capacitação de servidores, aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, bens 
materiais e serviços.” 

 
Art. 2º Fica alterada a redação do art. 7º da Lei Municipal n°4.111, de 10 de 

novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 7 Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil 

e administrado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
Parágrafo único. Os valores existentes no Fundo Municipal de Iluminação Pública 

poderão ser utilizados, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1º.” 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na data 

da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 13 de julho de 2021. 
 

 

 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
  

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 13 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 073-01/2021 
 
 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 073-01/2021, que altera dispositivos na Lei Municipal n° 4.111, de 10 
de novembro de 2005, que institui no Município de Estrela a contribuição para custeio 
da Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A, da Constituição Federal, e dá 
providencias. 

O presente projeto trata-se de alteração na Lei de Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública – CIP, que visa incluir novas modalidades de despesas. 
Atualmente não é possível adquirir patrimônio, como semáforos, veículos (carro e 
caminhão), material de informática para modernizar o serviço realizado, capacitação e 
treinamento para os servidores e até substituição de lâmpadas consideradas 
ultrapassadas por lâmpadas mais modernas (LED), somente a título de exemplo. 

Essa alteração será para aprimorar o custeio da conta do 
Fundo Municipal de Iluminação Pública, colaborando com a segurança pública no 
município e melhorando o atendimento dos serviços à população estrelense. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


