
Para não levar susto
na sua conta de luz
ENTENDACOMOFUNCIONAo cálculo donovomodelo de cobrança da
taxade iluminaçãopública, que entrou emvigor em janeiro deste ano

O novo modelo de cobrança
da Contribuição para o Cus-
teio do Serviço de Ilumina-
ção Pública (Cosip) entrou

em vigor no início deste ano e pode
ter surpreendido alguns moradores
de Joinville. A alteração que prevê o
cálculo do imposto pelo consumo de
energia elétrica do usuário e nãomais
pela metragem da frente dos terrenos
(testada) foi aprovada pela Câmara
de Vereadores e sancionada pelo pre-
feito UdoDöhler no ano passado.
O formato de cobrança está di-

vidido em três categorias: imóveis
nãoedificados (terrenos sem cons-
trução), que continuam a ser co-
brados pela metragem; usuário re-
sidencial e usuário não residencial,
ambos separados em oito faixas de
consumo, que começam de 1 a 30
quilowatts/mês e vão até os supe-
riores a 1.500 quilowatts. Cada uma
das faixas corresponde a um valor
de contribuição diferente. Para as
residências, por exemplo, o imposto
varia de R$ 1 até R$ 92.
No ano passado, a mudança na

forma de cobrança recebeu muitas
críticas nas redes sociais porque o
imposto ficaria mais caro. Naquela
situação, quem morasse em uma re-
sidência com até 15 metros de frente
pagaria 4% de uma Unidade Padrão
Municipal (UPM), que varia a cada
mês e é de R$ 277,12 em fevereiro
deste ano. Isso significa que o valor
pago pela Cosip no próximo mês se-
ria de R$ 11,08. Se esse mesmo con-
tribuinte consumiu entre 201 e 500
quilowatts de energia elétrica, o cus-
to da iluminação pública ficaria em
R$ 21,90, segundo o novo modelo.
Um aumento de 97%.
Por outro lado, houve contribuintes

que viram positivamente a mudança
porque seriam beneficiados com a re-
dução na taxa. Eles podem gastarme-
nos de 101 quilowatts, por exemplo, e
pagar menos do que anteriormente,
quando eram cobrados pela metra-
gem da testada.
Até o ano passado, a Prefeitura

arrecadava R$ 1,6 milhão por mês
com a Cosip. Esse valor é usado para
pagar a energia elétrica consumida
pela iluminação pública, realizar a
manutenção da rede e investimentos
no parque elétrico. Com a mudança,
o município espera aumentar a arre-
cadação em 20%. O objetivo é avan-
çar na expansão da rede para outros
bairros e áreas rurais, além de dar se-
quência à troca de lâmpadas conven-
cionais pelas de LED, que são mais
econômicas.

QUANDOSETRATARDE IMÓVELNÃOEDIFICADO,
COMTESTADA (FRENTEDOTERRENO)DE:
De1a30m R$19,24pormês
De31a60m R$38,48pormês
De61a100m R$57,73pormês
De101a200m R$76,95pormês
Mais de200m R$96,20pormês

QUANDOSETRATARDEUSUÁRIORESIDENCIAL,COMCONSUMODE:
De1a30kWh/mês R$1,00pormês
De31a50kWh/mês R$2,00pormês
De51a100kWh/mês R$4,00pormês
De101a200kWh/mês R$9,00pormês
De201a500kWh/mês R$21,50pormês
De501a1000kWh/mês R$46,00pormês
De1001a1500kWh/mês R$76,50pormês
Mais de1500kWh/mês R$92,00pormês

QUANDOSETRATARDEUSUÁRIONÃORESIDENCIAL,COMCONSUMODE:
De1a30kWh/mês R$1,00pormês
De31a50kWh/mês R$3,50pormês
De51a100kWh/mês R$5,50pormês
De101a200kWh/mês R$11,00pormês
De201a500kWh/mês R$26,00pormês
De501a1000kWh/mês R$55,00pormês
De1001a1500kWh/mês R$92,00pormês
Mais de1500kWh/mês R$110,00pormês

CONFIRACOMOERAFEITAACOBRANÇAATÉOANOPASSADO*:

QUANDOSETRATARDE IMÓVELNÃOEDIFICADO,COMTESTADADE:
1a30m 7,20%UPMpormês (R$19,95)
31a60m 14,40%UPMpormês (R$39,90)
61a100m 21,60%UPMpormês (R$59,85)
101a200m 28,80%UPMpormês (R$79,81)
mais de200m 36%UPMpormês (R$99,76)

QUANDOSETRATARDE IMÓVEL EDIFICADOCOMTESTADADE:
1a15m 4%UPMpormês (R$11,08)
16a30m 8%UPMpormês (R$22,16)
31a50m 12%UPMpormês (R$33,25)
51a100m 16%UPMpormês (R$44,33)
101a200m 20%UPMpormês (R$55,42)
Mais de200m 24%UPMpormês (R$66,50)

*Valor daUPMemfevereirode2018: R$277,12
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CONFIRAASFAIXASDECOBRANÇAAPARTIRDESTEANO:

COSIP
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ESTADO DE SANTACATARINA
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE –S.C

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2018 – FMS
TOMADADE PREÇOS Nº 01/2018 – FMS

-
lidade de selecionar propostas objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA especializada em prestação
de serviços de engenharia, sob o regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para
construção de 01 (uma) unidade básica de saúde porte I, com 264,21 m2, no bairro Santiago, conforme projeto e de-
mais anexo. Tipo de licitação: Menor preço global. Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações, Lei Complementar 123/06.
Data deAbertura: 26/02/2018 às 09:00 horas. Informações poderão ser obtidas através do Telefone: (048) 3647-6312
no Setor de Licitações E-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br. Endereço: Prefeitura Municipal de Pescaria Brava,
Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.

Pescaria Brava, 08 de fevereiro de 2018.
Deyvisonn da Silva de Souza
PREFEITO MUNICIPAL


