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INDICAÇÃO N°  11 // 12019. 

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fulcro no artigo 169, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado à Prefeitura do Município de Rio 

Branco para que realize a manutenção da energia elétrica nos postes de iluminação pública instaladas 

na BR 364, sentido Centro/Aeroporto, dentro dos seus limites territoriais. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de Maio de 2019. 

-4r4 Lopes Leite 
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JUSTIFICATIVA 

Os serviços públicos de interesse local, como iluminação pública, estão na lista de competências dos 
Municípios, mesmo que em bem público estadual e federal. Ou seja, a Prefeitura de Rio Branco é 
responsável pela manutenção da energia elétrica nos postes de iluminação pública instalados na BR 364, 
dentro dos seus limites territoriais. 

Cabe ao DNIT apenas construir e manter as estradas, enquanto cuidar da iluminação pública está na 
lista de competências dos municípios estipulada pelo Artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, que aduz: 

Art. 30. Compete aos Municípios: (..) 
V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial. 

Independente de tratar-se de bem federal ou estadual, em comparativo com os demais espaços 
públicos, o fornecimento de energia elétrica deve ser promovido pela municipalidade, ante a prevalência do 
caráter de interesse local, principalmente para proteção a vida, saúde e segurança de pedestres e motoristas 
que utilizam o trajeto em questão. 

Nesse contexto, evidente se mostra que, no tocante ao serviço de iluminação das vias públicas 
municipais, a despeito dos reflexos interesses estadual e nacional, predominam as necessidades 
imediatas e o consequente interesse direto do Município, tratando-se, pois, de serviço público de 
interesse local para os fins do art. 30 da Constituição Federal. Portanto, compete aos Municípios 
organizar e prestar aludido serviço, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. 

Em outras palavras, ainda que o trecho de rodovia que se localiza no perímetro urbano do 
Município seja de titularidade da União, essa circunstância, por si só, não afasta a presença do 
interesse local e a respectiva competência do Município para a prestação dos respectivos serviços de 
iluminação pública. Não se pode olvidar, inclusive, que há casos em que rodovias federais perpassam a 
zona urbana do Município de tal modo que terminam por constituir verdadeiras vias de tráfego municipal. 
Admitir que o Município não tem competência para prover esse tipo de vias de iluminação pública, pelo 
simples fato de se tratar de uma rodovia federal, afronta, isso sim, a própria segurança do trânsito e da 
população municipal. 

Outrossim, deve-se considerar a inexistência de previsão legal que atribua ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na condição de entidade executiva rodoviária da União, o dever de 
providenciar, em qualquer caso, a iluminação das vias federais, tanto que a maior parte delas é destituída 
dessa utilidade. 

Assim, é dos Municípios a competência constitucionalmente definida para organizar e prestar os  
serviços de iluminação pública dentro dos seus limites territoriais, ainda que a via a ser iluminada se trate de 
trecho de rodovia federal que perpasse o seu perímetro urbano, o que, por si só, não afasta o interesse local 
na prestação desse serviço público pela municipalidade. 
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Ante o exposto, conclui-se que a prestação do serviço de iluminação pública das vias situack-s dentro 

dos limites do Município, por se tratar de serviço público de interesse local, competem a este ente 
federativo, ainda que se trate de trecho de rodovia federal que cruze o seu perímetro urbano, com fulcro 
no art. 30, inciso V, da Constituição. 

Sala dBs Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de Maio de 2019. 

LopísLeite 
@epu' 
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