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Estabelece  multa  pelo  não  cumprimento  do
disposto  no art.  37 da Lei  Complementar  nº
631/2019

     

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Fica estabelecida a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado nas faturas de energia
elétrica a titulo de ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações de circulação de energia
elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução
Normativa nº 482/2012-ANEEL.

 

Art. 2º O valor da multa deverá ser creditado, na fatura do consumidor indevidamente cobrado, no mês
posterior ao da cobrança indevida.

 

 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Esta Assembleia Legislativa aprovou Lei Complementar que alterou o artigo 37 na LC 631/2019 de modo a
vedar a cobrança de ICMS sobre a energia gerada nos termos do  Sistema de Compensação de Energia
Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL, o que não vem sendo respeitado pela
concessionária de energia elétrica de nosso Estado, razão pela qual estamos propondo a cobrança de multa
, em favor do consumidor indevidamente cobrado.
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Pelas razões expostas esperamos o inestimável apoio de nossos Nobres Pares a aprovação do presente
Projeto de Lei.

     

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Setembro de 2021

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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