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PROJETO DE LEI No 053/2023 

DATA: 06/03/2023 

 
 

EMENTA: Dispõe sobre a utilização de energia fotovoltaica em 
todos os prédios públicos do município de Cornélio Procópio e dá 
outras providências. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 

Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte: 

 

LEI 

 

Art. 1°- Os prédios públicos de propriedade do município de 

Cornélio Procópio deverão ser, gradativamente, equipados com painéis solares para produção de 

energia fotovoltaica, no prazo de oito anos. 

Art. 2o- Para fins de aplicação do disposto no artigo 1o ficam 

estabelecidos, de forma programática, os seguintes prazos: 

I - 2 (dois) anos para que 25% (vinte e cinco por cento) dos prédios públicos se equipem com painéis 

solares; 

II - 4 (quatro) anos para 50% (cinquenta por cento) dos prédios públicos se equipem com painéis 

solares; 

III - 6 (seis) anos para que 75% (setenta e cinco por cento) dos prédios públicos se equipem com 

painéis solares; 

IV - 8 (oito) anos para que 100% (cem por cento) dos prédios públicos se equipem com painéis 

solares; 

§1o - A instalação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica será iniciada, 

preferencialmente, nas escolas municipais e CMEIS. 

§2o - O Poder Executivo deverá estabelecer programa de implantação dos painéis solares para 

produção de energia fotovoltaica, mediante elaboração de pré-projeto de viabilidade técnica e 

indicativo de capacidade de produção de energia nas unidades existentes, no prazo de 01(um) ano a 

contar da data da publicação desta lei. 
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§3o - O aluguel de imóveis para funcionamento de órgãos públicos municipais da administração 

direta, indireta e fundacional, a partir do prazo previsto no inciso III deste artigo, deverá seguir o 

disposto nesta lei. 

Art. 3o - Nas edificações públicas em que a demanda de energia 

for superior à possibilidade de geração do sistema de energia solar, será admitido o dimensionamento 

máximo possível considerando as superfícies disponíveis no imóvel. 

§1o - Os sistemas de energia solar deverão ser dimensionados para atender no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) do consumo de energia anual projetado, a depender do perfil de consumo e das 

características técnicas da edificação, apurados no pré-projeto disposto no §2o do artigo 2o desta lei. 

§2o - Comprovada a inviabilidade técnica para a implementação do sistema solar em seu percentual 

mínimo, conforme dispõe o §1o, será permitida a adesão da edificação ao sistema de compensação de 

energia elétrica de maneira remota, conforme regulamentação da ANEEL. 

§3o - O enquadramento nas situações previstas nos parágrafos 1o e 2o deste artigo deverá ser 

comprovado mediante estudo técnico/laudo comprobatório prévio elaborado por profissional 

habilitado, que demonstre o atendimento às exigências legais, nos termos do §2o do artigo 2o desta 

lei. 

Art. 4o - As novas edificações públicas deverão ser planejadas 

com instalação de sistema de captação de energia solar fotovoltaica, atendida a disposição do §1o do 

artigo 3o desta lei. 

Parágrafo único - Os procedimentos licitatórios para construção ou reformas de edificações com 

recursos do Município de Cornélio Procópio deverão conter mecanismos de utilização de energia 

solar fotovoltaica para a produção de energia elétrica do empreendimento. 

Art. 5o - O Poder Executivo poderá regulamentar a concessão de 

benefícios fiscais a empresas que utilizarem em energia fotovoltaica em seu processo industrial 

conforme metragem predial ou outro critério que conveniente para a administração pública 

devidamente justificado. 

Art. 6o - O Município de Cornélio Procópio, seguindo critérios 

estabelecidos pela ANEEL, utilizará os créditos oriundos da geração de energia fotovoltaica como 

compensação nos prédios locados pelo Poder Público até o prazo estabelecido no §3o do artigo 2o 

desta lei ou naqueles em que a produção de energia, eventualmente, não suprir suas necessidades. 

Art. 7o - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, sendo esta lei programática 

e dependente de regulamentação pelo Poder Executivo. 

 

Art. 8o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Cornélio Procópio, 06 de março de 2023. 

 

 

 
 
 

LUIZ ALBERTO DIB CANONICO 
Vereador- PROS 
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PROJETO DE LEI No ____/2023 

DATA: ____/___/2023 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

  Senhores Vereadores, 

 

O sistema fotovoltaico utiliza a irradiação solar para gerar energia elétrica, razão pela qual 

ao contrário da energia convencional, a energia solar se caracteriza como inesgotável.  

Além de ser uma das melhores fontes para a geração de energia elétrica, inclusive frente às 

demais fontes renováveis, a energia solar fotovoltaica é um excelente investimento e uma alternativa 

para expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental, segundo apontam estudos técnicos.  

Muitos são os benefícios da energia solar fotovoltaica para os usuários, porém, os benefícios 

maiores são para o meio ambiente.  

A energia solar não gera resíduos poluentes e nem gases causadores do efeito estufa e não 

precisa de turbinas ou geradores para a produção de energia elétrica. A energia solar tem se mostrado 

uma opção em vários países do mundo.  

O aproveitamento da energia solar como fonte de energia, é um assunto que muito tem se 

enunciado. A energia solar fotovoltaica tem sido uma das formas de energias renováveis mais 

investidas globalmente nos últimos anos1.  

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2015a)2, sob o olhar estratégico, 

em relação à energia solar, o Brasil possui uma série de características favoráveis. Uma delas seriam 

os altos níveis de irradiação, bem como, a vantagem de se poder instalar os sistemas solares próximos 

aos pontos de consumo e, principalmente em regiões urbanas, diminuindo as perdas entre o ponto de 

geração de energia elétrica e o consumidor final. 

 Cornélio Procópio não foge à regra brasileira e tem boa incidência de raios solares o que 

potencializa a utilização desta forma de geração de energia3. 

 
1 FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. “Estudo Apresenta o Potencial para Geração de 
Energia Fotovoltaica no Estado do Paraná." 
 
2 MME, Ministério de Minas e Energias. “Balanço Energético Nacional 2013: Base ano 2012”. Disponível 
em:  <https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2013.pdf>.  
 
3 TIEPOLO, Gerson M. “Estudo Do Potencial De Geração De Energia Elétrica Através De Sistemas 
Fotovoltaicos Conectados À Rede No Estado Do Paraná”, Tese de Doutorado, Universidade Católica do 
Paraná – PUC-PR, Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção e Sistemas – PPGEPS, 2015.   
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No Estado do Paraná a irradiação total anual média é de 1.986 kWh/m². ano, com 

produtividade total anual média estimada em 1.490 kWh/kWp.ano para uma taxa de desempenho de 

75% (TIEPOLO, 2015).  

Segundo Tiepolo (2015), os valores de irradiação e de produtividade apresentados no Estado 

do Paraná são elevados, em geral superiores aos valores apresentados pelos países europeus onde se 

concentra boa parte da capacidade instalada mundial4.  

A utilização de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos de Cornélio Procópio 

contribuirá, não apenas para preservação do meio ambiente local, mas, principalmente, para redução 

da emissão de gases de efeito estufa e significativa redução de gastos com energia elétrica pelo poder 

público municipal.  

Considerando a necessidade de modernização das instalações elétricas dos prédios públicos 

municipais em razão do informatização de todo procedimento administrativo e ainda considerando 

os programas existentes para a instalações de ar condicionado em todas as escolas públicas, por 

exemplo, sugere seja desenvolvido estudo no sentido de iniciar a instalação de painéis solares para 

produção de energia fotovoltaica em escola municipal permitindo a confirmação prática dos 

resultados apresentados pelos estudos científicos.  

A possibilidade de estudar a concessão de benefícios fiscais a empresas que fizeram a 

utilização de energia fotovoltaica em suas instalações serve como incentivo a redução de agentes 

poluentes já que, de modo geral, as industriais são maiores consumidores de energia protegendo o 

meio ambiente e estimulando o desenvolvimento deste seguimento industrial na região.  

Assim sendo, comprovada a eficiência e os benefícios da energia fotovoltaica é mais que 

justificável a necessidade de aprovação do referido projeto que contribuirá com o meio ambiente e 

permitirá a redução de gastos aos cofres públicos, além de modernizar os prédios públicos e tornar 

mais eficiente a administração de recursos públicos. 

 

Cornélio Procópio, 06 de março de 2023. 

 
 
 

LUIZ ALBERTO DIB CANONICO 
Vereador- PROS 

 
 

 
4 TIEPOLO, Gerson M. op cit. 


