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PARECER Nº 1325/2005 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 351/03. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 351/03, de autoria do nobre Vereador Antonio 
Goulart, que altera a redação do inciso I do artigo 4º da Lei nº 13.479, de 30 de 
dezembro de 2002, a seguir: 
"Art. 4º - O valor da Contribuição será incluído no montante total da fatura mensal 
de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá à 
classificação abaixo: 
I - R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos) para os consumidores residenciais; 
II - R$ 11,00 (onze reais) para os consumidores não-residenciais. 
Parágrafo único - O valor da Contribuição será reajustado anualmente pelo mesmo 
índice utilizado para o reajuste da tarifa de energia elétrica." 
A propositura acrescenta a expressão "urbanos e rurais" ao término do inciso I do 
artigo acima, que estabelece o valor da Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública - COSIP segundo duas classes de consumidores - residenciais e não-
residenciais, para deixar claro que a alíquota ali prevista se refere a todos os 
consumidores residenciais, sejam eles localizados em área urbana ou rural.  
O Projeto de Lei pretende, segundo o autor, corrigir um equívoco da lei 13.479/02, 
que instituiu a COSIP no Município de São Paulo. O lapso da lei estaria prejudicando 
os consumidores residenciais localizados em área rural, que estariam sendo 
classificados como consumidores não residenciais, sujeitos, portanto, a uma 
alíquota maior em suas faturas de consumo. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da propositura, 
pois a mesma encontra amparo legal nos art. 13, incisos I e III, e 37, "caput", da 
Lei Orgânica do Município. 
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, analisando o 
mérito da proposta, conclui que o projeto reúne condições para prosseguir, razão 
pela qual manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 351/03. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 09.11.05. 
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