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MOÇÃO 003/2019 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina, 
reunida ordinariamente em sua sede, no dia 27 de maio 2019, requer que seja 
consignada MOÇÃO DE APELO, em apoio a alteração na Legislação Tributária 
Estadual a fim de garantir a isenção do ICMS para os produtores de energia solar 
FOTOVOLTAICA, conforme autorizado pelo CONFAZ, bem como para que estenda 
o beneficio aos demais geradores de energia limpa, a ser encaminhada ao 
Governador do Estado de Santa Catarina. Exmo. Sr. Carlos Moisés da Silva, e ao 
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Sr. Júlio Garcia, nos 
seguintes termos:  

JUSTIFICATIVA 

 

CONSIDERANDO que o Brasil é composto por 26 Estados, além do Distrito 

Federal, aos quais foi possibilitada a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) para produtores de energia solar, conforme diretrizes 

do Convênio ICMS 16/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária; 

 

CONSIDERANDO que, embora autorizados a conceder aludida isenção pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ desde 01/07/2018, apenas os 

Estados de Santa Catarina e Paraná ainda não emitiram legislação específica 

acerca da matéria Tributária da dispensa do Imposto; 

 

CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina tem, atualmente, cerca 

de 1.250 usinas para geração de energia solar com o perfil de micro ou mini 

geração, sendo que no Brasil nosso Estado aponta em quarto lugar nesse ranking, 

com o maior número de unidades, somente atrás de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

Grande do Sul; 

 

CONSIDERANDO que a isenção de ICMS autorizada pelo Conselho Nacional 

de Política Fazendária - CONFAZ abrangerá todas as unidades consumidoras, 

familiar, industrial, comercial, rural, de serviços e instituições públicas; 
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CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Santa Catarina, que incentiva investimentos em energia 

limpe, há cerca de dois anos vem trabalhando para viabilizar essa mudança na 

tributação do ICMS em nosso Estado; 

 

CONSIDERANDO que a isenção do ICMS para produtores de energia limpa 

demonstrará o interesse e o comprometimento do Governo do Estado em acelerar 

e incentivar o uso da energia solar fotovoltaica; 

 

CONSIDERANDO que a desoneração do ICMS pretendida irá impulsionar o 

setor de geração de energia limpa, campo este estratégico para o crescimento do 

Estado, colaborando com o desenvolvimento econômico e promovendo novos 

investimentos privados na geração de emprego e renda nas diferentes regiões de 

Santa Catarina. 

 

Assim diante das razões acima expostas, APELAMOS pelo apoio, e na 

certeza de vossa compreensão e também no empenho para que seja atendido 

agradecemos. 

 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima consideração 

e apreço. 

 

Sala das sessões, em 27 de maio de 2019. 

 

Gerson Luiz da Luz 

 

Caren Marlene Rutzen 

 

Ivanir José Bertotti 

 

João Cavalheiro 

 

Liandro Jaezinski 

 

Claudecir Cecatto 

 

Ernani Ernzen 

 

Marcos Antônio Garlet 

 

Rogério Vicente 

 


