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INDICAÇÃO N° 	/2019. 

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 ao Poder Executivo, o Anteprojeto de 

Lei, em anexo, que "Dispõe sobre a redução sobre a energia elétrica para consumo residencial de 25% 

(vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento)" 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de maio de 2019. 
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ANTEPROJETO DE LEI N° 	 12019. 

"Dispõe sobre a redução sobre a energia elétrica para 

consumo residencial de 25% (vinte e cinco por cento) para 

17% (dezessete por cento)." 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1°. Fica a Secretaria de Estado de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado 

autorizadas a reduzir o percentual sobre a energia elétrica para consumo residencial, de oficio. 

Art. 20. Fica concedida a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços - ICMS: 

1 - sobre a energia elétrica para consumo residencial de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% 

(dezessete por cento). 

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

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

Este anteprojeto visa reduzir, de 25% para 17%, a alíquota do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intenrninicipal e de Comunicação - ICMS - que incide sobre a energia elétrica para consumo residencial. 

Por essa razão, uma vez que a Assembleia Legislativa não possui competência para alterar a 

tarifa de energia cobrada, resta a alternativa de defender os consumidores Acreanos, com a redução do 

tributo que incide sobre a energia elétrica, o ICMS, da alíquota atual de 25% para 17%, como forma de 

minorar o aumento das contas de energia. 

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o mais rápido possível, este 

anteprojeto como uma medida de justiça com a população Acreana, corroborando o esforço nacional para a 

redução da carga tributária. 

O aumento da tarifa autorizado pela ANEEL, e aplicado pela empresa Energisa, o valor bruto do 
ICMS arrecadado sofreu também um grande aumento. 

Com a redução do ICMS cobrado na conta de energia elétrica, seria possível amenizar o impacto 
causado por este aumento brusco, devolvendo pelo menos uma parte do poder aquisitivo dos consumidores 
de nosso estado. 

O povo acreano está extremamente insatisfeito esse enorme aumento da conta de energia elétrica de 
18,6%. 

Assim, Senhor Presidente e Ilustres Pares, encareço a acolhida ao anteprojeto de lei. 

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