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INDICAÇÃO  /02 12019 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 
86/1990 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
que, após ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado, ao Poder 
Executivo, o anteprojeto de lei em anexo, que altera a Lei Estadual n° 3.091, de 
23 de dezembro de 2015. 

Sala das Sessões ' tado FRANCISCO CARTAXO" 
nt de 2019 

Deputa. o staduaVi.niellSanfAna 
Partido dos Trabalha ores (PT/AC) 
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ANTEPROJETO DE LEI N° 	/2018 

Altera a Lei Estadual n° 3.091/2015 que 
"Concede isenção do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS no caso de 
microgeração e minigeração de energia 
elétrica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 111  O art. l, caput e parágrafo único, e o art. 2°, incisos 1 e II, 

da Lei n°3.091/2015, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1° Fica isenta de ICMS toda energia ativa injetada por 
unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída 
e cedida, por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente 
compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade 
consumidora ou de outras unidades, seja na modalidade individual bem como 
nas modalidades de integrante de empreendimento de múltiplas unidades 
consumidoras, caracterizada como geração compartilhada e caracterizada de 
autoconsumo: 

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo deverão 
ser obedecidas os conceitos contidas em Resolução Normativa da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em suas versões mais recentes e 
atualizadas. 

Art. 20  Para os efeitos desta lei e para a obtenção da isenção 
ficam adotadas as seguintes definições: 
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- microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, 

com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; e 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, 

com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes 

renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras 

Art. 30  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco-Acre, 	de 	 de 2019, 1310  da 

República, 1170  do Tratado de Petrópolis e 580  do Estado do Acre. 

Sala das Ses 'es 'DeD ado FRANCISCO CARTAXO" 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação de anteprojeto de lei tem por objetivo 
aperfeiçoar as disposições da Lei Estadual n° 3.091/2015, em consonância 
com as novas disposições da Resolução Normativa n° 687, de 24 de Novembro 
de 2015, vigente desde 01103/2016. 

Tal proposta de atualização e aperfeiçoamento legal leva em 
consideração a evolução constante das matrizes energéticas renováveis e o 
consequente aumento da oferta de centrais geradoras mais eficientes e 
acessíveis. Considera, ainda, o custo cada vez mais elevado das tarifas 
energéticas no Brasil, especialmente no Estado do Acre e o impacto gigante 
destes custos, seja no orçamento das famílias, seja nos orçamentos das micro 
e pequenas empresas. 

Consideramos, também, que a Resolução Normativa da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL n. 687, de 24 de novembro de 
2015 trouxe inovações substanciais para a demanda de micro e minigeração 
de energia, entre elas o aumento de 1 M para 5MW; a expansão do prazo de 
uso do crédito de 36 para 60 meses e a especialmente a possibilidade de 
novos modais de uso, associativos, compartilhados e com uso de CNPJ e CPF 
diversos. 

Portanto, acreditando que este ajuste da legislação é 
necessário, este parlamentar apresenta esta indicação com anteprojetos e lei 
para que seja encaminhada ao Poder Executivo para apreciação e devolução a 
esta Casa de Leis, na forma s -  projeto e -i, visando a regular tramitação e 
consequente aprovação. 
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