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DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -ICMS NA
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PELO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO E
MINIGERAçÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta:

Art. 1° - Estabelece condições gerais para isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, como forma de concessão de
incentivo á geração de energia elétrica limpa de pequeno porte, assim definidas:
Microgeração e Minigeração de energia elétrica, interligadas aos sistemas de
distribuição de energia elétrica no âmbito do Estado do Amapá.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei e obtenção da isenção, ficam
adotadas as seguintes definições:

I - Microgeração, toda a central geradora de energia elétrica com
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utiliza fontes limpas e
renováveis como energia solar, eólica, biomassa conforme regulamentação da
ANELL conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras;

II - Minigeração, toda a central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW e que utiliza
fontes limpas e renováveis como energia solar, eólica, biomassa conforme
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de
instalações de unidades consumidoras;
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Art.5°-Caso sejam apuradas irregularidades com cobranças
indevidas de ICMS nos termos desta Lei, os créditos de energia ativa gerados
no período pelo consumidor com direito a compensação, aplicar-se-à multa de
100 % (cem por cento) às distribuidoras, por sua ação ou omissão, sobre o valor
a ser compensado naquele período.

Art. 3° - Fica isenta do ICMS toda energia ativa produzida e injetada
por unidade consumidora com microgeração 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 e produtora, ou de outra unidade consumidora da mesma
titularidade da unidade consumidora produtora onde os créditos foram gerados,
desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de
Pessoa Jurídica (CNPJ).

. Art. 4° - A isenção prevista nesta lei terá vigência de 05 (cinco) anos,
contados do início da produção de energia ativa injetada no sistema.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 05 de Dezembro de 2018.
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JUSTIFICATIVA

Desde o fim do século passado, as constantes alterações climáticas
têm provocado a demanda crescente pelo uso da energia elétrica em todos os
,níveis da sociedade no mundo. O uso histórico e continuo de energia "suja"
derivada de combustíveis fosseis, entre outros acarretou o aquecimento global
e o desequilíbrio ecológico, com consequências trágicas para o nosso meio
ambiente, e conseqüentemente para a humanidade.

A procura por alternativas que busquem minimizar esses efeitos
nocivos em nosso planeta, tem na iniciativa da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) no sentido de estimular a geração de energia no Brasil por
fontes limpas e renováveis (solar, eólica e biomassa), com a edição da
Resolução Normativa N° 482, de 17 de abril de 2012, que insere medidas no
sentido de reduzir barreiras econômicas e burocráticas para o desenvolvimento
dessa fonte de energia, já bastante utilizada em diversos países e ainda
incipiente no Brasil.

A resolução normativa 482, tem por objetivo estimular a geração
distribuída de energia elétrica por micro (microgeração) até 100kW e mini
(minigeração) geradores entre 1OOkW e 1MW para consumo próprio, bem como
criar e regular um sistema de compensação entre energia gerada e consumida
pelo consumidor/gerador diretamente conectado ao sistema de distribuição. Os
consumidores poderão injetar energia na rede de distribuição, reduzindo tal
montante do valor que é mensalmente faturado pela distribuidora. As redes das
distribuidoras, que utilizarão essa energia e devolverão em forma de crédito para
os consumidores quando for necessário, gerando uma conta de débitos e
créditos.

Nós parlamentares e representantes do povo do Amapá, não
podemos ficar indiferentes a esta realidade, é nosso dever e obrigação estarmos
presentes nas questões que possam a vir melhorar e contribuir com a melhor
qualidade de vida em nosso Estado; no caso em tela, meus caros pares a
proposta ora apresentada no presente Projeto de Lei atende a essa finalidade,'
pois ao aprovarmos a isenção de ICMS, para os empreendedores produtores de
energia limpa renovável, estaremos demonstrando a todos, o nosso
compromisso com o futuro das novas gerações.
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