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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 14/05/2020, REFERENTE A PPP DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS DE ALBERTINA, ANDRADAS E IBITIURA 

DE MINAS. 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 19:00h (dezenove horas), de forma 

remota/virtual, por meio da rede mundial de computadores (internet), foi realizada a Audiência 

Pública e transmitida ao vivo no link https://www.youtube.com/watch?v=JlL085DV_SM. A 

população poderia acompanhar e fazer perguntas por meio do “chat” do vídeo, ou através do e-mail: 

contato@consorciopublicointegrado.com.br. Foram convocados os Municípios consorciados que 

participam do projeto de PPP, sendo Albertina, Andradas e Ibitiura de Minas. Estiveram presentes os 

seguintes representantes: JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA Prefeito de Albertina, 

FELIPE TEODORO SANCHES Vereador de Albertina, RODRIGO APARECIDO LOPES 

Prefeito de Andradas, JOÃO LUIZ TEIXEIRA MAGALHÃES Vice Prefeito de Andradas, 

CARLOS ROBERTO DA SILVA Presidente da Câmara de Andradas, ALEXANDRE DE 

CÁSSIO BORGES Prefeito de Ibitiura de Minas, AGUINALDO FERREIRA DA COSTA Vice 

Prefeito de Ibitiura de Minas, FERNANDO ALBINO advogado, ARTHUR FERREIRA NEVES 

FILHO Engenheiro, RAFAEL TINELLI CESAR Engenheiro, ALEXANDRE FRAYZE DAVID 

advogado da P4 Concessões, CARLOS EDUARDO CANCHERINI advogado, DANIEL 

HENRIQUE FERRAZ assessor jurídico do CPGI, MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI 

foi Superintendente do CPGI e agora é convidada por ter participado do projeto. Rodrigo Aparecido 

Lopes presidiu a reunião e indicou a mim, Zaine Novaes Lopes, para secretariá-la. No horário 

previsto, 19:00h o presidente do CPGI explicou que a Audiência Pública será para tratar da Concessão 

da Iluminação Pública e trabalhos com LED, e informou o intervalo de cinco minutos para conexão 

dos demais participantes, assim como, para acesso da população ao vídeo ao vivo. Após o tempo 

previsto, Rodrigo explicou que esta é uma Audiência Pública virtual, devido ao período específico de 

pandemia da Covid-19, permitindo a participação maior por parte da sociedade. Apresentou a mesa 

de autoridades presentes dos municípios de Albertina, Andradas e Ibitiura de Minas, logo em seguida 

informou a presença dos profissionais das empresas Kappex e P4 Concessões que desenvolveram os 

estudos para a Parceria Público Privada-PPP, atendendo ao Edital de Procedimento de Manifestação 

de Interesse – PMI, publicado pelo Consórcio. Inicialmente os estudos foram realizados também com 

os municípios de Bandeira do Sul, Caldas e Santa Rita de Caldas, no entanto, apenas Albertina, 

Andradas e Ibitiura de Minas continuaram com os trabalhos necessários para a PPP, e ainda viabiliza 

o projeto. Nesta fase, é necessário realizar a Audiência Pública, assim, Rodrigo explicou que 

inicialmente estava agendada para o final do mês de março, de maneira presencial em cada um dos 

municípios, entretanto, com a pandemia, está sendo realizada agora virtualmente para todos os 

municípios, com a presença dos prefeitos. Em seguida, agradeceu a participação dos municípios, 

informando que Albertina, Andradas e Ibitiura de Minas, juntos somam quase 6.000 (seis mil) pontos 

de iluminação, apenas Andradas quase 5.000 (cinco mil) pontos, além da demanda dos pontos 

cênicos, com a previsão de substituição por lâmpadas de LED e manutenção pela empresa vencedora 

da concessão. Com a economia de energia elétrica para o setor público, e futuramente pode gerar 

economia também para o contribuinte. Existem programas, onde foram contemplados poucos 

municípios, outros optaram por buscar linhas de financiamentos em bancos públicos ou privados. 

Porém, diante de tudo isso, o que temos hoje com a arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação 

Pública) ou COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública) é que o município 

pode reverter apenas para o pagamento da iluminação pública ou extensão de rede, e quando é feito 

um financiamento para modernização, existe o questionamento sobre pagar as parcelas do 

financiamento com o recurso da CIP ou COSIP, e isto poderia causar uma ação de improbidade contra 

o Prefeito. Utilizando a PPP (Parceria Público-Privada) para melhoria da iluminação pública, é 
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possível ter um parceiro privado que durante o período de concessão, realizará os investimentos, 

conforme a Modelagem e o Edital de Licitação. A partir da substituição das lâmpadas comuns por 

LED haverá economia de energia elétrica, e esta economia ajudará no retorno do investimento para a 

empresa parceira. Como de fato, as empresas interessadas em aderir ao projeto de PPP são pessoas 

jurídicas de direito privado, o investimento na mudança do parque de iluminação dos municípios 

precisa ter retorno, com recursos suficientes para cobrir o custo de operação e ainda gerar lucro para 

a empresa, mantendo equilíbrio financeiro durante todo o período. Com o pressuposto de que haverá 

lucro, este não pode ser abusivo, por isso existe a regulação, e a agência reguladora será responsável 

por acompanhar, fazendo ajustes para equilíbrio econômico-financeiro, caso o valor da CIP ou COSIP 

esteja superior ao custo efetivo comprovado, estas contribuições podem ser reduzidas no decorrer do 

processo de concessão de 25 anos. Além de que, em determinado momento, próximo do fim da 

concessão pode-se fazer novo estudo, pois este é um ganho importante, e é um recurso financeiro 

recebido do cidadão, que precisa ser bem aplicado. Os municípios tem feito a aplicação correta deste 

recurso, sendo que desde 2015 todos assumiram a gestão do sistema, e esta foi uma das razões para 

criação do Consórcio Público, com objetivo de gerir os resíduos sólidos e a iluminação pública. Este 

foi um grande desafio do mandato anterior, o consórcio nasceu e cresceu, desde o início com a 

presença de Margot Navarro Graziani Pioli, que foi Superintendente do Consórcio até fevereiro/2020, 

que acompanhou todo o processo de PPP de Iluminação, todas as fases até a sua saída, e os prefeitos 

estão dando continuidade a esta iniciativa. Rodrigo agradeceu a todos que fizeram parte e colaboraram 

com este projeto. Dando continuidade, passou a palavra para João Paulo Facanali de Oliveira, que 

cumprimentou os participantes, também comentou que teve o privilégio de por dois anos ser 

presidente do consórcio, e cumprimentou todos que acompanhavam a audiência. João Paulo falou 

sobre a importância desta audiência pública, informando que Albertina é o menor dos três municípios 

que participam, com apenas 316 (trezentos e dezesseis) pontos de iluminação, e mais cerca de 70 

(setenta) pontos de avenidas que ainda não estão computados. A substituição de iluminação é muito 

importante para a população, porque Albertina se assemelha a um carro com alguns anos de rodagem, 

possui uma iluminação muito escura. Vindo a parceria público privada através de uma empresa, seria 

muito importante para que possa fazer a troca de iluminação, devido a dificuldade com mão de obra 

na prefeitura e também pela questão dos custos, porque não haverá repasse para o cidadão, que já 

paga a taxa de iluminação pública, assim como a empresa vencedora não terá lucros abusivos. Hoje 

Albertina tem a taxa de iluminação pública com superávit, não tem déficit, por isso gostaria de investir 

neste projeto para o bem estar de todos, e para segurança pública, porque iluminação também auxilia 

na segurança pública. João Paulo encerrou sua fala comentando ter certeza de que nesta noite tudo 

será resolvido da melhor maneira possível, e que os três municípios envolvidos nesta demanda 

provavelmente sairão ganhando. Logo após, Rodrigo agradeceu as colocações do Prefeito João Paulo, 

e passou a palavra para Alexandre de Cássio Borges Prefeito de Ibitiura de Minas. Alexandre de 

Cássio cumprimentou a todos, e destacou a importância deste projeto para o município junto ao 

Consórcio, que surgiram algumas dificuldades, por isso o jurídico da prefeitura alinhou alguns pontos 

com o CPGI e a empresa Kappex, e algumas dúvidas foram sanadas. Agora o município de Ibitiura 

de Minas irá trabalhar para o quanto antes este projeto seja aprovado, feito pelo consórcio. Alexandre 

disse que foi questionado, com relação a taxa de iluminação pública, e perguntou como será o 

reajuste? Responsabilidade da CEMIG ou outros? Complementou dizendo que normalmente passa 

um projeto para a Câmara, e neste caso passando para o Consórcio, como será? Ato contínuo, Rodrigo 

esclareceu que as perguntas serão respondidas logo após as apresentações da PPP, e devolveu a 

palavra para Alexandre de Cássio fechar suas considerações sobre a Audiência Pública. Alexandre 

disse que houve um mal entendido de sua parte, que está contente em participar desta audiência, e 

passou a palavra para Rodrigo. Neste momento foi registrada a presença do Vice Prefeito de Ibitiura 

de Minas, Aguinaldo Ferreira da Costa, também conhecido como “Gordo”. Rodrigo passou a palavra 



para o vereador de Albertina, Felipe Sanches, representando o presidente da Câmara de Albertina, 

Demétrio. Felipe, cumprimentou a todos, e reforçou a fala do prefeito João Paulo, que Albertina é o 

menor dos três municípios, com a iluminação precária, por falta de manutenção durante alguns anos. 

Afirmou que a Câmara também está apoiando este projeto e aguarda agora a posição de todos para 

chegar no melhor para os três municípios. Após, Rodrigo passou a palavra para Carlos Roberto da 

Silva, presidente da Câmara de Andradas. Carlos Roberto cumprimentou a todos, e destacou a 

importância desta audiência pública para iluminação pública, que junto com o consórcio traz respaldo, 

principalmente a Câmara Municipal de Andradas, que já aprovou a criação da ARSEMA, Agência 

Reguladora que fiscalizará todos os serviços municipais, de empresas públicas ou privadas. Assim, 

espera que através deste estudo que foi feito para a realização da Audiência Pública, seja possível 

melhorar a qualidade da iluminação pública nestas cidades, e também a expansão de algumas redes, 

esperando que seja de grande proveito a audiência, principalmente por Andradas ter saído na frente 

com a aprovação desta agência reguladora. Rodrigo agradeceu novamente a fala e a participação de 

todas as autoridades, destacando que, apesar da ausência da Câmara de Ibitiura de Minas, a população 

pode se sentir representada pelo Prefeito e Vice Prefeito, e a sessão está aberta para todos através do 

youtube. Continuando, Rodrigo informou que daria início a apresentação dos trabalhos, solicitando 

que cada área respeite o tempo estipulado para cada parte, e informou que os expectadores podem 

fazer perguntas e manifestações através do chat disponibilizado pelo youtube. Determinou que 

perguntas desrespeitosas, ou que não contribuam com o momento, serão retiradas para garantir a 

seriedade do processo, e tratar apenas dos assuntos importantes para a população. Caso prefira enviar 

as perguntas por e-mail, também podem ser enviadas utilizando o seguinte endereço: 

contato@consorciopublicointegrado.com.br. Observando o tempo máximo da Audiência, a mesa 

responderá os questionamentos até às 21h, passando este horário as perguntas poderão ser 

respondidas posteriormente pelo e-mail que as enviou. As respostas das questões pertinentes ao 

projeto, inclusive aquelas que eventualmente não forem respondidas durante a audiência serão 

disponibilizadas por escrito no site do consórcio. Caso haja problema de conexão, causando a 

interrupção da transmissão ao vivo por mais de 5 (cinco) minutos, os participantes receberão via chat 

do evento original, um e-mail com novo link para conexão e a transmissão será iniciada em até 15 

(quinze) minutos no novo link. Rodrigo continuou com a palavra explicando novamente o objetivo 

da Audiência Pública, que é apresentar o Projeto de Parceria Público Privada na modalidade de 

Concessão Administrativa dos serviços de Iluminação Pública para os municípios integrantes do 

CPGI, participantes deste projeto: Albertina, Andradas e Ibitiúra de Minas, incluindo os serviços de 

IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, 

EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO e a MANUTENÇÃO das redes municipais de 

Iluminação Pública. A Audiência Pública de hoje acontece baseada no DECRETO MUNICIPAL N.º 

2.160, ANDRADAS DE 08 DE MAIO DE 2020 Altera o Decreto n.º 2.129, de 20 de março de 2020, 

que "Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Andradas, dispõe 

sobre medidas de prevenção em razão de surto de doença respiratória SARSCOV-2 (doença pelo 

coronavírus COVID-19), e as medidas para seu enfrentamento previstas na Lei Federal n. 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020)". Em função das medidas tomadas para prevenção do contágio pelo COVID 

19, o Consórcio Público para Gestão Integrada - CPGI optou por priorizar o meio digital para 

realização desta audiência. Atualmente o CPGI é composto por oito municípios consorciados, porém 

neste projeto estão consorciados somente 3 municípios que são: Albertina, Andradas e Ibitiúra de 

Minas. Também são consorciados os municípios de Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ipuiuna e 

Santa Rita de Caldas, no entanto, estes não participam deste projeto de PPP. A Missão do CPGI é 

atuar como agente facilitador no atendimento aos municípios, contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, ao disseminar o conhecimento e propiciar o desenvolvimento 

regional. A Visão é consolidar o Consórcio como referência Regional, Estadual e Nacional nas suas 
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várias áreas de atuação, visto ser multifinalitário, potencializando sua auto sustentabilidade, 

incorporando inovações que fomentem excelência nos serviços ofertados e aperfeiçoando políticas 

de preservação ambiental. E os Valores são Ética, Motivação e Compromisso com o trabalho, 

Igualdade e Respeito entre os usuários e os entes consorciados. Responsabilidade Ambiental, Justiça 

Social, Disponibilidade e Cooperação entre as pessoas e os entes consorciados, Sinceridade e verdade 

nas relações entre os usuários e os entes consorciados, Humildade e Confiança. Desta maneira, 

acreditamos que este projeto tem suma importância e é coerente com os princípios deste 

CONSÓRCIO. Vamos iniciar agora às 19:33h a apresentação do Projeto de Parceria Público Privada 

para concessão Administrativa dos Serviços de Iluminação Pública. Passo agora a palavra ao Sr. 

Arthur Neves – Engenheiro da empresa KAPPEX ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES que fará a 

explanação sobre o Estudo Técnico. Neste momento Arthur cumprimentou a todos, e relembrou a 

fala do Rodrigo de que a Kappex foi a empresa selecionada para o desenvolvimento da PMI – 

Procedimento de Manifestação de Interesse, que é um documento composto por três estudos bem 

distintos, os estudos técnicos, jurídicos e econômicos-financeiros (viabilidade do trabalho). O estudo 

técnico tem o objetivo de fazer o levantamento da atual situação da iluminação pública nos municípios 

de Albertina, Andradas e Ibitiura de Minas, e o objetivo do estudo é a modernização e a melhoria do 

Parque de Iluminação Pública. O sistema de iluminação pública visa proporcionar visibilidade do 

tráfego de veículos e pedestres de forma rápida, segura, precisa e confortável. O estudo ainda destaca 

a Renovação do parque de iluminação; Auxílio à proteção policial e segurança nas ruas; Facilitar o 

fluxo do tráfego; Disponibilidade de recursos privados para investimento; Remuneração do privado 

vinculada ao desempenho; Eficiência energética. Com uso de lâmpadas de LED existem várias 

vantagens, como: Consumo de energia até 60% menor do que as de vapor, impactando diretamente 

nos custos de energia; Vida útil até 4 vezes maior, diminuindo consideravelmente os custos de 

manutenção; Não é necessário utilizar reatores para seu acendimento, diminuindo o número de 

componentes do sistema, e dessa forma apresentando custo de manutenção menor. Fluxo luminoso 

consistente durante 70% de sua vida útil contra apenas 20% das lâmpadas de alta pressão; A utilização 

de lâmpadas de LED diminui a quantidade de resíduos gerados pela rede de iluminação pública do 

município, reduzindo significativamente o impacto ambiental do sistema; Melhor controle e 

direcionamento do fluxo luminoso da lâmpada através do direcionamento por lentes. Os números de 

pontos de iluminação foram apresentados da seguinte forma: Albertina - População: 3.007 hab. 

(IBGE: 2019), HOJE são 316 pontos (12 Km de vias), 259 lâmpadas de vapor de Sódio, 57 lâmpadas 

vapor de Mercúrio. Ao FINAL DA CONCESSÃO serão 334 pontos com LED. Andradas - 

População: 41.077 hab. (IBGE: 2019), HOJE são 4.939 pontos (160 Km de vias), 3.453 lâmpadas de 

vapor de Sódio, 1.458 lâmpadas vapor de Mercúrio, 28 lâmpadas vapor de Metálico. Ao FINAL DA 

CONCESSÃO serão 5.193 pontos com LED. Ibitiúra de Minas - População: 3.448 hab. (IBGE: 2019), 

HOJE são 410 pontos (14 Km de vias), 258 lâmpadas de vapor de Sódio, 152 lâmpadas vapor de 

Mercúrio. Ao FINAL DA CONCESSÃO serão 430 pontos com LED. O Projeto Luminotécnico para 

os três municípios consorciados tem como objetivo diminuir o consumo de energia e a adequação das 

vias à norma NBR 5101 com a substituição de todas as lâmpadas do atual parque, por luminárias de 

LED. No estudo também foram contemplados os Pontos de Iluminação Cênica, que significa 

iluminação de destaque, conforme segue: Albertina - Igreja do Senhor Bom Jesus, Praça José Corradi, 

Lago Municipal, “Campinho de Areia”, Portais de entrada da cidade, e Cristo Redentor. Andradas - 

Igreja Matriz, Praça Dr. Alcides Mosconi, Prefeitura, Teatro Municipal, Pça Cel. Antônio A. de 

Oliveira, Pça 7 de Setembro, e Parque Municipal. Ibitiura de Minas - Largo São Benedito, Paróquia 

São Benedito, Pórtico da entrada da cidade, Demais praças do município. Neste momento, Arthur 

passou a palavra ao Sr. Alexandre David – Advogado da P4 Concessões, que fará explanação sobre 

o Estudo Jurídico. Em seguida, Alexandre David cumprimentou a todos, e explicou que o Estudo 

Jurídico visa a Estruturação do edital de Parceria Público Privada (PPP) para implantação, instalação, 



recuperação. Modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção do 

parque de iluminação pública dos municípios de Albertina, Andradas e Ibitiúra de Minas. Os 

principais objetivos são: Encontrar o modelo ideal de contratação; Estruturar contrato moderno e 

eficiente, vinculado a metas e qualidade na prestação de serviços; Abrir caminho para introdução de 

inovações, o conceito de “Smart City”. O estudo jurídico parte dos estudos das avaliações jurídico 

institucionais (levantamento de providências necessárias para abertura de licitação e justificativa do 

modelo adotado); Natureza Jurídica da Sociedade de Propósito Específico - SPE (definição e 

justificativa); Modelo do Edital de Licitação; Modelo do contrato. Para esta PPP, o modelo adotado 

possui a seguinte estrutura, adotada em diversos locais, possui Forma: Parceria Público-Privada 

(PPP), Modalidade: Concorrência Pública, Tipo de Licitação: “Técnica e Preço”, atendendo o artigo 

12, inciso II, alínea “b” da Lei Federal 11.079/2004 e artigo 45, §1º, inciso III da Lei Federal nº 

8.666/1993; Permissão para participação de empresas reunidas em consórcio no limite de 03 (três): 

Em conformidade com o artigo 33 da Lei Federal 8.666/1993 (assim aumenta a quantidade de 

potencial competição ou união entre as empresas); Responsabilidade pelo pagamento da Conta de 

Luz: Da concessionária, com permissão de faturamento direto; Prazo da concessão: 25 (vinte e cinco) 

anos, prorrogáveis por outros 10 (dez) anos, conforme legislação. Com este modelo adotado, espera-

se fomentar para que o agente privado traga melhorias para iluminação pública e novidades, com 

serviços agregados. Os parâmetros do contrato são: Troca de equipamentos atuais por modernos, 

atendendo as normas ABNT (hoje na realidade do Brasil, é muito difícil encontrar um município que 

atenda todas as normas); Eficiências mínima padrão PROCEL; Redução de consumo; CCO com 

controle centralizado e redução do tempo de atendimento; Instalação da Iluminação Cênica 

valorizando os pontos chave das cidades; Infraestrutura para introdução de novos serviços (Smart 

City); Pagamento vinculado a performance (haverá medição dos trabalhos realizados para autorizar 

o pagamento). A minuta do edital segue os dispositivos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

contendo Definições; Objeto; Prazo; Do valor do contrato; Do critério para escolha da melhor 

proposta; Das condições de participação, forma de apresentação e análise dos documentos; Etiquetas 

dos Envelopes; Documentos de credenciamento; Documentos de habilitação; Proposta técnica; 

Proposta de Preços. Composição dos Anexos do Edital: ANEXO I – Termo de Referência; ANEXO 

II – Inventário Estimado da Rede; ANEXO III – Cronograma de Modernização Sugerido; ANEXO 

IV – Modelo das Declarações; ANEXO V – Modelo da Proposta Técnica; ANEXO VI – Diretrizes 

para Elaboração da Proposta Técnica; ANEXO VII – Critérios de Pontuação da Proposta Técnica; 

ANEXO VIII – Modelo de Apresentação da Proposta de Preços; ANEXO IX – Critérios de Pontuação 

da Proposta de Preços; ANEXO X – Diretrizes para Elaboração do Plano de Negócios; ANEXO XI 

– Minuta do Contrato de Conta Vinculada; ANEXO XII – Minuta do Contrato de Concessão 

Administrativa – PPP. Ao final da apresentação, Alexandre David, respondeu a uma pergunta 

apresentada no Facebook da Prefeitura de Ibitiura de Minas, explicando que com o investimento por 

parte de uma empresa privada, considerando todos os estudos, não haverá aumento da CIP ou COSIP. 

Passando a palavra novamente para Arthur Neves, que apresentou o Estudo Econômico-Financeiro, 

as principais premissas são: Prazo de Concessão: Será de 25 anos com possibilidade de prorrogação 

por mais 10 anos; Pontos de Iluminação: 5.665 pontos; Programa de Modernização: 100% no 

primeiro ano de Contrato; Na cidade de Albertina, a instituição da cobrança da contribuição é 

amparada pela Lei Complementar nº 038, de 25 de Setembro de 2013. Na cidade de Andradas, a 

instituição da cobrança da contribuição é amparada pela Lei Complementar nº 187 de 13 de junho de 

2018. Na cidade de Ibitiúra de Minas, a instituição da cobrança da contribuição é amparada pela Lei 

752/2015. Nestas Leis a alíquota para cada consumidor é definida por: Classe de consumidores pela 

respectiva faixa de consumo; Valor da Tarifa de cada classe; Valor do consumo de cada classe ou 

consumo médio. O valor médio de arrecadação da CIP no ano de 2019 foi de aproximadamente R$ 

2,9 milhões. Parque Luminotécnico - Para o período de concessão de 25 anos, foram definidos dois 



ciclos de investimentos/re-investimentos para a troca de luminárias: Primeiro Ciclo (Modernização 

do Parque de Iluminação). No 1º ano, troca de 100% das luminárias convencionais por lâmpadas 

luminárias de LED; Segundo Ciclo (1ª Substituição das lâmpadas de LED) a partir do 14º ano. Os 

recursos necessários para manter o serviço de Iluminação Pública provêm da Contribuição para o 

Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CIP) cobrada pela CEMIG diretamente dos usuários da 

Rede de Energia Elétrica. Receitas - Contraprestação mensal: É a principal receita da Concessionária 

vinculado ao objeto do Contrato. O recebimento da receita de Contraprestação (da CIP ou COSIP) 

será mensal e terá início após a efetivação do Termo de Transferência dos Bens da Concessão. 

Receitas Acessórias: está previsto, pendente de autorização, onde poderá haver compartilhamento 

com o Poder Público, mas não foram consideradas neste Estudo. Despesas - Despesas Operacionais: 

são os custos das equipes de operação e manutenção do sistema, assim como a manutenção do CCO. 

Energia Elétrica: A tarifa é definida pela ANEEL; Despesas Administrativas e comerciais: são os 

custos de pessoal, escritório, etc; Garantias e seguros: Garantia de execução de contrato e seguros 

para todos os riscos de Construção e Operação; Investimentos: Modernização de todo o Parque de 

Iluminação com a troca das luminárias convencionais por luminárias de LED, inclusive a Iluminação 

Cênica; Tributação: PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL. Arthur destacou ao final que o grande objetivo 

deste projeto é a economia de energia elétrica, os três municípios hoje consomem de energia cerca de 

310 mil kw/h na iluminação pública, com a troca de todas as lâmpadas por LED passaria a ser 140 

mil kw/h. Está prevista também uma receita fixa para o consórcio, que é o licitante, e terá a 

responsabilidade de gerenciamento do projeto. Ao final, Arthur voltou a palavra para Rodrigo, que 

comentou sobre a pergunta feita por Fabiana Nadia dos Reis de Oliveira: Após a aprovação desta 

demanda, vai gerar uma economia significativa no consumo do sistema elétrico. Portanto, essa 

economia será repassada aos consumidores? Lembrando que o consumo das lâmpadas de LED são 

bem menores que as de valor de sódio e vapor mercúrio. Esta pergunta foi respondida por Alexandre 

David durante a sua apresentação, onde informou que transferindo-se o custo da energia elétrica para 

a Concessionária, a mesma buscará equipamentos de auto rendimento logo no início da concessão, 

para reduzir o custo, e com isso, quanto mais eficiente os equipamentos, melhor será para o município 

ao final do ajuste. Rodrigo leu em seguida a pergunta de Ricardo Fonseca Machado Costa: Está 

previsto a contratação de verificador independente? Se sim, quem seria o responsável pela 

contratação? Logo após, Rodrigo explicou sobre a criação da ARSEMA para o município de 

Andradas, que pode fazer convênio para atender outros municípios, é isento de vínculo e pode atuar 

como verificador independente. Felipe, vereador de Albertina questionou quanto tempo demoraria 

para fazer toda a substituição de luminárias no município. Arthur respondeu que em média, espera-

se uma média de 20 por dia, totalizando 60 dias. Rodrigo leu a pergunta de Fabiana Nadia dos Reis 

de Oliveira: Quem é o responsável pela Arsema? Quem, ou de que forma seria a contratação do 

Responsável pela Arsema. Rodrigo respondeu que esta Agência foi criada por lei municipal 204/2020, 

tem diretores conforme publicados no site da Prefeitura de Andradas. A contratação acontece por 

indicação do prefeito, exige algumas características técnicas específicas, e para todos os cargos, 

depende da aprovação de maioria dos vereadores da Câmara, para que não seja uma mera indicação 

política. Para atendimento em outros municípios a Arsema precisará de uma legislação específica. 

Em seguida, Rodrigo passou a palavra para o vereador Carlos Roberto, que fez questionamentos sobre 

as tabelas com quantidades de pontos de iluminação, ampliação dos pontos cênicos para atender ao 

Distrito da Gramínea, e Distrito Campestrinho, além de acrescentar a extensão de rede para a Avenida 

Vereador Professor Paulo Afonso e Avenida João Domiciano da Costa. Assim, Rodrigo solicitou que 

Arthur faça as ponderações sobre estes questionamentos. Neste momento, Arthur explicou que o 

documento para consulta pública possui apenas 2 pontos de iluminação cênica, e que na elaboração 

e andamento essas informações vão sendo atualizadas, que estes foram apenas exemplos, da mesma 

forma, as extensões de rede também podem ser acrescentadas. Sobre as quantidades de pontos, o 



primeiro levantamento é de novembro/2019, e será atualizado até a publicação do Edital de Licitação, 

inclusive no documento que foi para consulta pública, estava outro município (Bandeira do Sul) que 

não participa mais do projeto e muda a quantidade de pontos. Voltando a palavra para Rodrigo, que 

argumentou participar com o Vereador Carlos Roberto e com a Câmara Municipal, para atendimento 

de mais pontos cênicos, sendo eles: Praça Vereador Antônio Borges dos Santos no Distrito do 

Campestrinho, Praça Prefeito Antônio Gonçalves no Distrito da Gramínea, corrigir o nome (erro de 

digitação) da Praça Dr Alcides Mosconi, Praça Padre Manoel Dalzon no Bairro Portal do Sol, Praça 

Joaquim Lopes na Vila Caracol, Praça Dr. Edmundo Venturelli da Igreja de São Benedito no Centro 

de Andradas, que são as praças que não foram contempladas e devem ser adicionadas ao projeto. 

Também devem ser incluídas as extensões de rede da Avenida João Domiciano da Costa, que já tem 

cerca de 20 anos de pavimentação, com iluminação até a metade, enquanto a Avenida Vereador 

Professor Paulo Afonso foi pavimentada recentemente e não possui nenhum tipo de iluminação. Ato 

contínuo, Rodrigo leu as perguntas do Vereador Régis de Andradas: Por que foi escolhido o período 

de 25 anos para a Concessão? Sempre foi dito que nenhuma empresa aceitaria aderir por menor 

período, pois não haveria lucro para ela. Mas podemos ver que as licitações superam as expectativas. 

Por que não fazer em 17 ou 20 anos, pois não coincidiria com anos eleitorais. E a segunda pergunta 

foi: Sabemos que 8 cidades participam atualmente do Consórcio, sendo 7 da iluminação pública e 6 

dos resíduos sólidos. Por que só Andradas, Albertina e Ibitiura têm interesse nessa PPP? Será que 

financiamentos públicos não seriam melhores do que concessões? Pois assim teríamos lucros para o 

Município igual as empresas privadas que estão concorrendo. Rodrigo sugeriu que estas perguntas 

fossem respondidas por Alexandre David ou Arthur, e Alexandre David se propôs a responder. Sobre 

o período de 25 anos para Concessão, com os atuais equipamentos no mercado, ele tem vida útil 

média de 10 anos, assim, a expectativa é que os municípios recebam ao final da concessão, os 

materiais com durabilidade mínima de 3 anos a 5 anos ao final. É possível reduzir o prazo para 17 

anos ou menos, porém, se os equipamentos não forem amortizados durante todo o período, o preço 

será maior agora. Com relação aos outros municípios não optarem por aderir, Alexandre David não 

soube afirmar, mas comentou que diversas capitais e, até cidades de médio e de pequeno porte estão 

buscando PPP para iluminação pública. A ideia de financiamento público, é mais interessante para 

investir em escolas, em postos de saúde, ou outros investimentos que a iniciativa privada não tem 

interesse de fazer. Por meio da PPP a empresa privada faz os financiamentos se for necessário, e não 

prejudica o setor público para aquisição de financiamentos, para investir em outras frentes. Com 

relação a absorção dos lucros, há uma ilusão de que mudando o contrato do setor privado para o setor 

público o custo de manutenção baixa, mas isso não é verdadeiro. A iniciativa privada por suas 

características, tem uma capacidade de otimizar os investimentos muito maior do que o poder público, 

a iniciativa privada consegue, por exemplo, capitar um empréstimo maior, para comprar um 

equipamento mais caro, mas que tem uma performace melhor, para que ela recupere o investimento 

no médio e no longo prazo. E quando é contratada uma PPP, esta capacidade de otimização da 

iniciativa privada é absorvida pelo poder público, e isso precisa ser feito no momento de apresentar a 

proposta. Se for trabalhar com o setor público, pode ser por autarquia, contratar novos servidores, 

precisa de licitação para compra de materiais, ou precisa fazer sucessivos contratos de prestação de 

serviço com a iniciativa privada, por serem contratos de curto prazo, o poder público não absorve a 

economia em escala, como a PPP permite. Nesta modelagem buscou-se a maneira para não aumentar 

o valor da CIP ou COSIP, mantendo o valor pago pelos munícipes, e viabilidade para investimentos 

imediatos no parque de iluminação, assim, a PPP se justifica por ser a opção mais econômica para os 

munícipes. Voltando a palavra para Rodrigo, que fez algumas considerações e questionamentos sobre 

as questões apresentadas pelo vereador Régis, destacando que para 25 anos, por enquanto, não 

coincide com ano de eleição. Rodrigo ainda expôs que a colocação foi desproporcional, no sentido 

de que a Administração de Andradas sempre colocou o cidadão em primeiro lugar, e que este projeto 



em nada tem relação com o ano eleitoral. Cada município (executivo e legislativo) tem a autonomia 

para decidir se quer ou não participar de uma PPP, inclusive Ibitiura de Minas, que ainda tem a 

pendência da Câmara aprovar a Lei de PPP, pois caso esta lei não seja aprovada nos próximos dias, 

não poderão participar da licitação, e ficará apenas Albertina e Andradas. Alguns municípios 

entenderam que poderiam fazer por financiamento, alguns não tiveram aprovação da Câmara e outros 

não conseguiram o recurso disponível no mercado. Rodrigo comentou que acredita que o setor 

público deve se manter nos setores em que tem vocação, como saúde, educação e segurança, enquanto 

para outros serviços é interessante passar para a iniciativa privada que faz melhor. A seguir, Rodrigo, 

leu e comentou sobre a colocação apresentada no Facebook da Prefeitura de Ibitiura de Minas de 

Vera Lúcia Carvalho: Vai aumentar a taxa de iluminação pública. O povo sem emprego, sem dinheiro 

e vocês arrumando um jeitinho de aumentar nossa conta de luz. Lamentável! Pode até ficar mais 

bonita a cidade com a iluminação de LED. Mas onerar mais uma vez a população em um momento 

de crise financeira que estamos passando é um desrespeito ao cidadão. Após, Rodrigo e Arthur 

reafirmaram que, conforme foi apresentado durante toda a audiência, não haverá aumento da CIP ou 

COSIP para nenhum dos municípios participantes, porque a modelagem é utilizada exatamente para 

isso. Neste caso, Ibitiura de Minas tem maior vantagem na participação da PPP, porque é o único dos 

três municípios que tem contribuição deficitária. Neste momento, Rodrigo fez a leitura de todas as 

perguntas da Câmara Municipal de Andradas, que serão respondidas posteriormente: 

QUESTIONAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS - 1. No Volume II, no 

enunciado que precede sua tabela 10, há a apresentação do número 8.180 como sendo o de pontos de 

iluminação pública; em outros pontos dos documentos, como por exemplo o total da Tabela 24, do 

Volume I, esse número é tratado como sendo 6.329. Qual é o real número de pontos que serão 

contemplados? 2. O Poder Concedente arcará com o pagamento de bandeira tarifária. Esse valor 

já será incluso na CIP ou terá outras fontes? 3. Sobre a modernização do Parque, no item 2.4 da 

Cláusula 2ª da Minuta de Contrato de Concessão, bem como no subitem 2.7 do item 2 do Anexo da 

referida Minuta, além do exposto no ponto “a”, do subitem 2.1 do item 2 do Anexo C da mesma 

Minuta (além de outros pontos também verificados) conta que o prazo para modernização do Parque 

é de 3 anos. Contudo, no Volume I, página 8, nos pontos elencados como premissas adotadas para a 

realização da modelagem que balizaram a análise da qualidade econômica financeira do projeto, 

consta que o programa de modernização será realizado “100% no primeiro no de Contrato”; também 

no Volume I, ao se analisar a Figura 1, se depreende o mesmo raciocínio. Qual é, então, o prazo que 

será estipulado para modernização do Parque? 4. O Volume III, em vários pontos no seu texto, cita 

a eficiência energética das lâmpadas LED a serem instaladas como tendo um mínimo de 140 lúmens 

por watt, o que, de acordo com o documento, gera à Concessionária a “obrigação de equipar a cidade 

com equipamentos de primeira linha”. Contudo, em outros pontos do mesmo documento, entende-se 

como “Luminária adequada” aquela que tenha eficiência mínima de 100 lúmens por watt. 

Considerando-se que essa diferença entre as luminárias gera grande consequência na qualidade da 

iluminação e do consumo de energia elétrica, qual é o valor de referência que será adotado? 5. Com 

a Concessão, haverá alguma interferência na atuação das empresas se telefonia, internet, dentre 

outras, que têm equipamentos próprios instalados na rede de iluminação, como cabos, fibra ótica, etc? 

6. A Minuta de Contrato prevê que “em caso de vias de empreendimentos particulares, se o 

PODER CONCEDENTE não exigir do empreendedor a instalação da infraestrutura de iluminação 

pública, a CONCESSIONÁRIA deverá ser informada para tomar as providencias” para instalação. 

Há dispositivo legal dentre as Leis Municipais que preveja que o Ente Público cobre de loteadores a 

instalação de equipamentos de iluminação em empreendimentos futuros? 7. O ponto 4 do 

Anexo A da Minuta de Contrato, em seu item “a” prevê que o Poder Concedente deve “constituir e 

manter a conta corrente vinculada e remunerar a SPE na forma e nos prazos previstos neste 

CONTRATO e em seus ANEXOS”; em seu subitem “a.1”, diz que “O saldo da conta vinculada não 



deverá ser, nunca, inferior a 12 (doze) parcelas do montante correspondente à 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA”. Em um momento inicial, ao se firmar o Contrato, 

de onde serão oriundos os recursos para cumprir com este item? 8. O Item 5 do Anexo B trata 

sobre o “REAJUSTE ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA”, sendo este feito 

com base variação do custo da energia elétrica apurada no período e no IPCA. O reajuste tratado 

também será custeado pela CIP, pelo que se entende ao ler o documento. O reajuste de correção do 

valor da CIP, sem, necessariamente, alteração da sua alíquota, será sempre suficiente para custear o 

reajuste da contraprestação? 9. Há estimativa atual para qual será o valor da Contraprestação 

Mensal Máxima? 10. Há estudos que mostrem que o valor atualmente arrecadado pela CIP será o 

suficiente para arcar com os pagamentos que devem ser feitos por parte do Poder Público à 

Concessionária durante todo o período de vigência da Concessão ou pode ser que haja necessidade 

de, no futuro, realizar-se aumento das alíquotas desta taxa? Ao final da leitura, Rodrigo respondeu a 

pergunta 6, informando que está preparando na Prefeitura uma minuta de Projeto de Lei alterando o 

parcelamento de solo e o código de obras, exigindo que os próximos empreendimentos sejam 

entregues com o padrão de LED da mesma maneira que a Concessionária estiver instalando no 

município. Logo após, Arthur explicou que a mudança do número de pontos e cálculos é muito 

comum, e as adaptações foram feitas com a mudança da quantidade de municípios. Sobre o padrão 

para a luminária, esta definição é necessária para reduzir o custo de manutenção e padronizar para os 

três municípios. Arthur reafirmou que na modelagem está provado que não terá aumento da CIP ou 

COSIP, exceto reajustes naturais que acontecem por aumento de consumo de Energia Elétrica ou no 

valor por kw/h. Neste momento, Rafael Tinelli Cesar, responsável pelo modelo econômico-

financeiro, pediu a palavra e explicou que este será um risco para a concessionária a questão da 

variação da energia. Vai existir o repasse para pagamento da energia, sendo que a energia é reajustada 

pelo índice da Aneel e a Contraprestação ajustada pelo IPCA, e isso faz parte da concessão. 

Provavelmente vai existir uma sobra de Caixa para cobrir todas as despesas na contraprestação, e 

talvez uma proposta ainda melhor apareça na licitação. Rodrigo comentou que se houver esta sobra, 

poderia dar em forma de desconto para os contribuintes, e passou a palavra para Alexandre David, 

que respondeu a pergunta 7, afirmando que deve alterar para 3 parcelas para assinatura do contrato, 

e 6 parcelas para os pagamentos mensais, informando ainda que este item tinha padrão de 12 meses 

até pouco tempo. Sobre a bandeira tarifária, não há meios do concedente ou da concessionária 

controlar, mas havendo sobra da CIP ou COSIP, poderá utilizar para pagar a tarifa. Em seguida, 

Rodrigo voltou com a palavra e leu a pergunta de Henrique Eduardo Mariotti: Aqui em Albertina, 

temos a iluminação de nossas Avenidas (iluminação dos canteiros centrais). Elas serão contempladas 

nessa PPP? A iluminação cênica, no caso de Albertina, seria contemplando quantos pontos? Tipo 

nosso Lago Municipal, Praça Central e da Matriz e outros pontos seriam contemplados? Rodrigo 

pediu para que Arthur respondesse esta pergunta. E Arthur comentou que os pontos dos canteiros 

centrais nas Avenidas e a Iluminação Cênica pode se adaptar a necessidade, porque no projeto vai um 

número significativo para os três municípios. Passando para as considerações finais, começou com a 

palavra o prefeito João Paulo, que agradeceu a todos, em seguida foi a fala do prefeito Alexandre de 

Cássio, que recebeu mensagens positivas sobre a Audiência, e acredita que tudo ficou bem mais claro 

para a população. Para fechar a Audiência, Rodrigo comentou que a empresa Kappex não é contratada 

pelo consórcio, existe apenas um Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, sem custo para 

os municípios participante, nem mesmo para o CPGI. A Kappex e Alexandre David são 

estruturadores do projeto e não os concessionários. A empresa que fará a substituição das lâmpadas 

e manutenção só será determinada depois da licitação para concessão. Rodrigo comentou que espera 

que o Edital de Licitação seja publicado até o dia 25/05/2020, e espera que as empresas venham para 

fazer o melhor serviço nestes municípios. Ainda espera que o mais breve possível a Câmara de Ibitiura 

de Minas aprove a lei para PPP, e possa melhorar a iluminação pública junto com Albertina e 



Andradas. Nada mas havendo a se tratar, o Presidente encerrou a audiência, e eu Zaine Novaes Lopes, 

lavrei e subscrevi a presente Ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada por todos. 

Andradas/MG, 14 de maio de 2020. 
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