


Até a Resolução Normativa n.º 414/2010, o

Serviço de Iluminação Pública, em geral, era

prestado pelas concessionárias distribuidoras

de energia elétrica.

O Art. 218 da referida resolução determinou que

os ativos de Iluminação Públicas fossem

integralmente transferidos para os municípios,

aos quais caberá a competência pela prestação

desse serviço.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Resolução n.º 414/2010



Em atendimento a Resolução da

ANEEL – N.º 414, o Município de

Mogi das Cruzes terá a

responsabilidade de fazer a gestão

da operação, manutenção, expansão

e inovação do sistema de Iluminação

Pública.



Parque de Iluminação Pública

Gestor Quantidade

EDP Bandeirante 39.278

Cooperativa Agrícola de Cotia 1.105

Ornamental (Município) 2.951

Número Total de Pontos de 
Iluminação

43.334



Sistema de Iluminação Pública

Os postes de concreto e a rede de
distribuição de energia elétrica, não fazem
parte do sistema de IP.



Histórico - Ilumina Mogi

O Ilumina Mogi é um programa criado na

Secretaria de Obras, que desde 2009 é

responsável pelas ações de ampliação e

modernização em iluminação pública.

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura de Mogi das

Cruzes investiu R$ 9,3 milhões, atendendo

diversos bairros do município, e foi responsável

pela instalação de 6.185 novas luminárias entre

2009 e 2014.



Histórico - Ilumina Mogi

Em 2011, o Ilumina Mogi concluiu o Programa

Reluz possibilitando a troca de 10.202

luminárias de mercúrio da cidade por modelos

novos de vapor de sódio – mais eficientes e

econômicos. Investimento de R$ 4,5 milhões.

Este trabalho de eficientização rendeu ao

município, em outubro de 2011, o Prêmio Cidade

Eficiente em Energia Elétrica, concedido pelo

Governo Federal.



Ampliando suas ações, e em atendimento a

resolução da ANEEL, a Municipalidade procedeu

com a abertura de processo licitatório para a

contratação de empresa especializada de

engenharia para:

GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO,

OPERAÇÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA E

PREVENTIVA; REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO,

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.



GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

Concorrência n.º 22/14

Contrato n.º 68, de 28 de Julho de 2015

Empresa Contratada

Trajeto Engenharia e Comércio

Valor Contratual

R$ 8.743.742,92



GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

• Serviços de Inventário e Cadastramento do 

Sistema de Iluminação Pública;

• Atendimento ao Público;

• Serviços de Manutenção;

• Ronda;

• Prazos para atendimento de solicitações e 

execução dos serviços;

• Equipe Técnica para a Manutenção;

• Sistema de Gerenciamento e Operação;



Serviços de Inventário e Cadastramento

do Sistema de Iluminação Pública

Levantamento e cadastramento de todos os

pontos do sistema de iluminação pública do

Município, com todas as informações necessárias

a sua configuração final.



Mapa com o Cadastramento Geral de Mogi das Cruzes



Mapa com o Cadastramento Geral de Mogi das Cruzes



Mapa com a Base de Pontos LuminososCENTRO



Mapa com a Base de Pontos LuminososCÉSAR DE SOUZA



Mapa com a Base de Pontos LuminososRODEIO / PONTE GRANDE



Mapa com a Base de Pontos LuminososTABOÃO



Mapa com a Base de Pontos LuminososJUNDIAPEBA / BRAZ CUBAS



Mapa com a Base de Pontos LuminososJD. ST. DUMONT / ST. ÂNGELO



Mapa com a Base de Pontos LuminososVILA DA PRATA / NOVA UNIÃO



Mapa com a Base de Pontos LuminososSOCORRO



Informações do Cadastramento:

•Bairro;

•Número do Logradouro;

•Nome do Logradouro;

•Comprimento do braço;

•Número do ponto luminoso;

•Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea);

•Transformador exclusivo de IP (código, número de fases 

e potência);

•Tipo da luminária;

•Lâmpada (tipo e potência);

•Características do reator associado;

•Características dos acessórios do ponto de iluminação.



Mapa com a Base de Pontos Luminosos



Identificação do Ponto Luminoso



Informações do Ponto Luminoso



IDENTIFICAÇÃO / CADASTRAMENTO NO BRAÇO DA LUMINÁRIA



Atendimento ao Público - 156

Através do Canal 156;

O sistema de atendimento ao público fará o gerenciamento de

pedidos e reclamações, do andamento dos processos de

atendimento e retorno desses pedidos, mediante registro

informatizado de chamadas.

Funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Através do site www.mogidascruzes.sp.gov.br



1. Banner na Homepage
do site da Prefeitura



2. Página do 
Ilumina Mogi
Explicação do programa 
e links para Solicitação 
de Serviços e 
Acompanhamento de 
Pedidos.



Solicitação Via Site

3. Página para Solicitação de Serviços.



Solicitação Via Site



Solicitação Via Site



Comprovante do Protocolo de Solicitação Via Site



Serviços de Manutenção

Os serviços se concentram em manutenção

preventiva e corretiva - correspondendo a todas

as atividades de inspeção, substituição e

reparos em equipamentos, acessórios e redes

elétricas, incluindo o fornecimento e aplicação

dos materiais necessários para assegurar o seu

funcionamento.



Equipe Técnica para a Manutenção

O acompanhamento técnico dos serviços de

manutenção é composto por:

1 (uma) equipe de ronda;

5 (cinco) equipes de manutenção atuando em

dois turnos - 2 equipes atuando durante o dia e

2 equipes durante o período da noite; e 1

equipe folguista.



Rastreamento de Intervenção por Equipe



Balanço da Manutenção Corretiva

Período de Intervenção – 15/08 a 18/09

• Neste período foram registradas 2193 ordens de 

serviço – através da equipe Ilumina Mogi, 

cidadão através da Ouvidoria 156, e-mail, etc.

• Já foram atendidos neste período 1.404 pontos 

de IP;

• Solicitações em aberto 789 ordens de serviço; 

• Solicitações dia: uma média de 50 a 60 ordens 

novas geradas;



Equipe de Manutenção



Equipe de Manutenção



Balanço da Manutenção Corretiva

Período de Intervenção – 15/08 a 18/09

• 842 lâmpadas substituídas;

• 504 Relês;

• 182 Reatores;

• 167 Itens diversos: Base de relê, conectores, 

bocal, cabo, etc.



Balanço da Manutenção Corretiva

Plano de Trabalho / Operação

• Cada equipe faz aproximadamente 25 pontos/dia –

125 pontos/semana;

• 4 equipes – 500 semana / 2000 mês;

• Tendo em vista que a manutenção não está restrita

em apenas na troca de lâmpada, já estão em

atuação mais 2 equipes reservas – que estão

atuando em regime diferenciado.



Balanço da Manutenção Corretiva

Após o 1º mês de serviços, a normalização do

parque demandará uma ação específica para a

manutenção de aproximadamente mais 2600 pontos

de IP.

Data para Normalização do Parque: Novembro / 2015



Índice de Falha

O índice de falha correspondente ao percentual 

de lâmpadas apagadas à noite e acesas de dia, e 

será o indicador utilizado pelo Município para 

aferir a qualidade dos serviços de operação do 

sistema de iluminação pública. 



Índice de Falha

Será apurado mensalmente, em uma

amostragem de no mínimo 500 (quinhentas)

lâmpadas;

• Após a normalização do Parque de Iluminação,

o índice de falha será de no máximo 4% até o

5º mês do início dos trabalhos (20 pontos);

• e a partir do 6º mês o índice de falha será de

no máximo 2% (10 pontos);



Ronda

É o serviço de inspeção programada das redes

de iluminação pública para detectar anomalias

ou defeitos e consertá-los e que deve ser feita

em todo o parque instalado, nos períodos

diurnos e noturnos.



Prazos para atendimento de solicitações e 

execução dos serviços

A Contratada deverá atender às ocorrências, 

solicitações dos cidadãos através do 156, site e 

as solicitações da fiscalização, nos prazos 

máximos:

48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento 

da solicitação para atender casos de lâmpadas 

apagadas à noite ou acesas durante o dia.



Sistema de Gerenciamento e Operação

O sistema permitirá o gerenciamento a nível 

patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 

vinculando cada ponto luminoso ao número de 

identificação durante a execução de cadastro.



Relatórios e Dados das Intervenções



Modernização e Ampliação

Além da operação e da manutenção corretiva –

o presente contrato realizará as obras de

ampliação – com enfoque para a modernização

tecnológica e melhoria da eficiência

energética.

Os projetos serão desenvolvidos pela

contratada e serão aprovados junto a empresa

concessionária antecedendo a sua execução.



Plano Diretor de Iluminação Pública

O Plano Diretor será elaborado com o objetivo

estabelecer recomendações, medidas, padrões e

tipologias para os ambientes e atmosferas

luminosas da cidade.



Plano Diretor de Iluminação Pública

Serão estabelecidas diretrizes para uma

ambientação luminosa mais eficiente, adequada a

cidade e à segurança da população;

EIXO – PLANO DE AMBIÊNCIAS - SISTEMA VIÁRIO

• Tratamentos diferenciados em bairros, com

enfoques diferenciados para as ruas locais,

coletoras;

• Tratamento diferenciado no processo de

iluminação das principais vias arteriais;



Plano Diretor de Iluminação Pública

EIXO – PAISAGEM URBANA

Iluminação de realce em edifícios e monumentos

de destaque da paisagem urbana;

EIXO – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Ações que permitam a incorporação de novos

produtos e tecnologias, aliando as intervenções

aos princípios de sustentabilidade e eficiência

energética à qualidade da paisagem noturna.






